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كل سائقي سيارات األجرة؟ 

كل سائقي سيارات األجرة في 
مدينة هامة؟ 

تقريباً، 400 سائق أجرة 
يستخدمون مضخات البنزين 
في منطقة هامة من املدينة؟

هياكل النقابة واملصادر هياكل النقابة واملصادر 

إننا نتفهم كنقابيني بأن كل 
ما حققناه ميكن أن يذهب أدراج 
الرياح إذا لم نستمر بالتنظيم 

وإشراك املزيد من العمال في 
نقاباتنا. ومن أجل بناء القوة في 

القطاع أو في سلسلة التزويد، 
فإنه من الهام جداً أن نقوم بـ)1( 

زيادة إشراك أعضاء النقابة احلاليني 
)2( االستثمار باملصادر لتنظيم 

أماكن عمل هامة ال توجد بها 
نقابات. تقرير املكان الذي نرغب في 

تنظيمه قد يكون مهمة سهلة 

إذا ما كنا ننوي تنظيم مجموعة 
من العمال لهم معرفة جيدة 

بنا ولدينا معهم اتصاالت جيدة. 
ورمبا يكون هدفنا هو زيادة مشاركة 

العمال األعضاء في نقابتنا أو في 
التحضير إلى إضراب. ورمبا نرغب 

في تنظيم مجموعة من عمال 
املقاوالت أو العمال الذين يعملون 

بصفة غير رسمية في قطاعنا 
ويعملون بالقرب من أعضاء النقابة 
النشطاء. التركيز على مجموعات 
عمال صغيرة ال يحتاج إلى مصادر 

تنظيم سائقي سيارات األجرة ...
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البحارة في بلد مزودة للعمالة؟

البحارة الذين ال يعملون حالياً 
في البحر؟

بحارة من قرية يتعامل 
أهلها بالبحارة؟

هياكل النقابة واملصادر هياكل النقابة واملصادر 

مكثفة. وباستطاعتنا دائماً 
التوسع في أهدافنا التنظيمية بعد 

حتقيق بعض النجاح وبناء بعض 
القوة وبالتالي تخصيص املزيد من 

املصادر.
التركيز على مجموعة عمال 

باحلجم الذي تسمح به املصادر 
للتنظيم سوف يساعد على بناء 
القوة وسوف يزيد من مقدرتنا في 

التأثير على صاحب العمل.
يجب أن تكون لدينا املقدرة على 

االتصال بالعمال الذين نرغب 

في تنظيمهم. وإذا لم نتمكن 
من االتصال بهم فإننا لن نتمكن 

من تنظيمهم. وقد حتتاج إلى 
زيارة أماكن العمل التي ال يوجد 
بها نقابات لتتعرف على أماكن 

جتمع العمال سواًء مبتابعة العمال 
حتى حتصل على حلظة متكنك 
من التحدث إليهم أو احلصول 

على قائمة بعناوينهم أو زيارتهم 
في منازلهم أو االلتقاء بهم في 

أماكن حيادية مثل املقاهي أو عن 
طريق تنظيم نشاطات اجتماعية 

تنظيم البحارة ...

كل البحارة؟ 
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العمال في موانئ GNT حول العالم؟

العمال في موانئ GNT ضمن منطقة محددة؟

العمال في موانئ GNT في دولة؟

العمال في موانئ GNT في ميناء ما؟

100 عامل بعقود 
مقاولة من الباطن في 

ميناء GNT؟

أو قطاعية والتي من املمكن أن 
يحضرها عمال غير نقابيني. وإذا 

كانت هنالك وظائف شاغرة، فإن 
بإمكانك الطلب من أعضاء النقابة 

العاطلني عن العمل التقدم بطلبات 
توظيف وإيجاد قوائم اتصاالت داخل 

أماكن العمل. وبإمكان أعضاء 
النقابة احلاليني املساعدة باالتصال 

بالعمال غير النقابيني أو العمال غير 

*  ماذا	تعرف	عن	أماكن	تواجدهم،	
وعن	أرقام	هواتفهم،	وأوضاعهم	

احلالية	ومدى	اهتمامهم	بالنقابة؟
*  هل	تعرف	من	هو	صاحب	

العمل	أو	أصحاب	القرار؟

الناشطني.
قبل تخصيص املصادر للتنظيم 

ال بد أن يتوفر لنا كحد أدنى:
•  اثنان من القادة العمال لدى 

صاحب العمل أو في القطاع والذين 
*  من	هم	العمال	الذين	ترغب	في	

تنظيمهم؟

...GNT تنظيم شبكات موانئ احلاويات

هياكل النقابة واملصادر هياكل النقابة واملصادر 
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كل العمال على مستوى الوطن؟

كل العمال في مدينة هامة؟

العمال في مكان عمل هام والذين 
باستطاعتهم إحداث أكبر تأثير 

اقتصادي خالل اإلضراب؟

لديهم التزام بالتنظيم.
•  هيكلة نقابة ملتزمة بدعم 

هؤالء القادة من العمال وبإعطاء 
صوت قوي لألعضاء اجلدد في 

النقابة.
•  خطط جيدة لكيفية االتصال 

بالعمال.
•  مصادر كافية لدعم التنظيم.

ونحتاج للوصول إلى أعضاء 
النقابة كي نحصل على 

مساعدتهم.

فكر في األمور التي ميكنها أن 
تشجع أعضاء النقابة على 

االنخراط أكثر في عملية التنظيم. 
وقد يكون من املهم توفير معلومات 

عن مدى التهديد لرواتب وظروف 
عمل األعضاء غير النشطاء 

والعمال غير النقابيني. ابحث عن 
فرص متكن النشطاء النقابيني من 

االتصال املباشر مع العمال األقل 
نشاطاً.

التنظيم إلضراب على املستوى الوطني...

هياكل النقابة واملصادر هياكل النقابة واملصادر 
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التعلم من بعضنا البعض

لقد كنا كنقابة مضيفي طيران في 
الواليات املتحدة نتعامل مع الوظائف 

القادمة من مصادر خارجية )عقود 
الباطن( وعلى كال اجلانبني. فقد 

تعاقدنا حديثاً لنعمل كمضيفي 
طيران في الواليات املتحدة لشركة 

طيران أجنبية. وال توجد لنا أي 
عالقة تفاوضية مع شركة خطوط 

الطيران.

وترحب نقابتنا بشدة في تنظيم 
العمال، ولكننا نطالب بالعمل 

مع النقابة في البلد األم لشركة 
الطيران كي نقوم بتمثيلهم. 

ونعتقد بأنه ال بد من متثيل العمال 
من قبل النقابة التي متلك التفاوض 
املباشر مع الشركة. وعلى املستوى 

الدولي فإننا بحاجة إلى معرفة 
كيفية التعاون في هذه احلالة.

باتريشا فرند
نقابة تابعة للـITF، الواليات املتحدة

هياكل النقابة واملصادر هياكل النقابة واملصادر 
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التعلم من بعضنا البعض

متكنت نقابة SATAWU )نقابة حتالف 
العمال والنقل في جنوب إفريقيا( 
من تنظيم اآلالف من العمال غير 

الرسميني كجزء من عملية التنظيم 
التي تنتهج طريق التفاوض من أسفل 

إلى أعلى.

تعقد اجتماعات عامة مرة واحدة 
كل شهر في مكان العمل. ويحضر 

االجتماعات كل األعضاء وينتخب 
قادة النقابة لفترة أربع سنوات. ويضع 

العمال السياسة وأولويات احلمالت. 
ومعاً يتفقون على مندوبي التفاوض 

وعلى أوقات التراجع في املفاوضات 
وعلى أوقات بدء اإلضراب. وحترك نقابة 

SATAWU من قبل املندوبني. وتنطبق 
على قادة النقابات سياسة اإللغاء. 

فإذا لم يتبع القادة املندوبني فمن 
املمكن إلغائهم بالتصويت اجلماعي 

في االجتماع العام الشهري.

وخالل مفاوضات عام 2009 حول 
سكك األنفاق، استطاع املوظفون غير 

الرسميني املنوط بهم جمع تذاكر 

الدخول من إقناع زمالئهم في العمل 
بأنهم جادون في عملية التنظيم. 

وخالل املفاوضات وافقت إدارة سكك 
األنفاق على زيادة على الراتب قدرها 

8%  وعلى حتويل العمال غير الرسميني 
إلى وظائف دائمة. بعض املقاطعات لم 

توافق على زيادة الرواتب وطالبوا بزيادة 
قدرها 10%، ولكن أغلب املوظفني في 

املقاطعات حصلوا على زيادة قدرها 
8% باالضافة إلى دميومة الوظائف 

)باإلضافة إلى املنافع األخرى( لآلالف 
من العمال غير الرسميني والذين كانوا 
يعملون بعقود ثابتة لسنوات عديدة. 

وبعد مفاوضات مكثفة مت التوصل 
لالتفاق وبأغلبية املندوبني.

ولو قامت نقابة SATAWU باستئجار 
موظفني لتنظيم العمال غير 

الرسميني رمبا لم تتمكن من التوصل 
إلى نفس النتائج. زيادة عدد املوظفني 

ليست هي دائماً الطريقة األمثل 
للنقابات للقيام بعملية التنظيم.

باتريشا بيترسون
نقابة منتسبة للـITF، جنوب إفريقيا

هياكل النقابة واملصادر هياكل النقابة واملصادر 



38

العمال أو التمسك بتنظيم 
مجموعات صغيرة من العمال. 

وتكون هنالك أحياناً حاجة إلى 
تغيير هياكل اتخاذ القرار أو 

الدساتير في النقابة كي يسمح 
لنا بتنظيم عمال جدد. وقد تكون 

هنالك حاجة لتأسيس منظمة أو 

*  هل	مت	إبالغ	وإشراك	قادة	
وأعضاء	وموظفي	النقابة	في	

خططنا	التنظيمية؟
*  ما	هي	هيكلة	اتخاذ	القرار	التي	

تخولنا	بعملية	التنظيم؟
*  هل	من	الواضح	ما	هي	مصادر	

التنظيم	املتوفرة	لدينا؟

*  هل	النقابة	جاهزة	لزيادة	
املشاركة	من	األعضاء	والقادة؟

*  ما	هي	املساعدة	التنظيمية	
التي	ميكن	أن	يقدمها	أعضاء	
النقابة	والنشطاء	والقادة؟

*  هل	هنالك	عمال	غير	نقابيني	
جاهزين	للتنظيم؟

*  هل	هنالك	منظمات	مجتمعية	
أو	نقابات	أخرى	بإمكانها	

مساعدتنا؟

موظفو النقابة املوكلة بهم 
عملية التنظيم يلعبون دوراً هاماً 
في عملية التنظيم. وباستطاعة 

املوظفون مساعدتنا في بدء انخراط 
العمال. تواجد موظف واحد على 

األقل للقيام بعملية التنسيق 
يعتبر ضرورياً في كثير من احلمالت 
التنظيمية. ال ميكن ملنظم واحد أو 
لعدد قليل من املتطوعني التعامل 
مع كافة مطالب مجموعة كبيرة 

من العمال.
عندما ال يتوافر عدد كاف من 

العمال في احلملة، فإننا عادًة 
منيل إلى سلوك طرق مختصرة، 

مثل االعتماد على املواد املطبوعة 
لالتصال بالعمال. ويتوجب علينا إما 

تخصيص عدد كاف من األشخاص 
لتنظيم مجموعات كبيرة من 

نقابة جديدة للعمال اجلدد.
وعندما نعرف أين نرغب في 

التنظيم، فإننا بحاجة إلى إجراء 
نقاش صريح لتحديد املصادر 

املتوفرة واملدة التي ميكننا االحتفاظ 
بتلك املصادر.

هياكل النقابة واملصادر هياكل النقابة واملصادر 
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يحتوي منوذج محاضرات 
العروض التقدميية املرفق 

“هياكل النقابة واملصادر” 
على معلومات إضافية تساعدك في 

حتديد مكان التنظيم. ويوجد ايضاً 
نقاش حول عملية احلصول على دعم 

واسع من اجملتمع لعملية التنظيم.
وهنالك نشاط سوف يساعدك 

على حتديد املصادر التي متتلكها 
نقابتك اآلن للقيام بعملية التنظيم 

وتساعدك في معرفة املصادر التي 
ستحتاجها.

هياكل النقابة واملصادر هياكل النقابة واملصادر 


