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نحتاج إلى معرفة من هو صاحب 
العمل أو صاحب القرار. وهذا 

هو الشخص أو الكيان الذي 
باستطاعته إحداث الفرق في 

ظروف العمل. وهو الذي نحتاج إلى 
تركيز الضغوط عليه. وعادًة هذا ما 

يكون هو اجلهة املوظفة املباشرة. 
وأحياناً ما يكون كيان حكومي. ورمبا 
تكون  الشركة التي تستأجر شركة 
التعاقد من الباطن، وحتى لو كانت 

شركة التعاقد من الباطن هي 

الشركة املوظفة املباشرة.
وإذا لم يكن هنالك شركة توظيف 

مباشرة، فقد نضطر إلى إجبار 
صاحب القرار على االعتراف بأن 

لديهم السيطرة على ظروف 
العمل. ورمبا نضطر حتى إلى إجبار 

*  ماذا	نعرف	عن	صاحب	العمل	
أو	صاحب	القرار؟

*  من	ميتلك	السيطرة	على	
القرار؟

*  من	أين	تأتي	األرباح؟

التعلم من بعضنا البعض 
قامت نقابة عمال النقل 

األسترالية )TWU( بتمثيل سائقي 
الشاحنات الذين يعملون حلساب 

أنفسهم ملا يقارب القرن. وما يقارب 
الـ30% من أعضاء النقابة هم من 
مالكي الشاحنات الذين يعملون 
ألنفسهم. واستهدفت النقابة 

وبنجاح صانعي القرار للفوز مبقعد 
في هيئة التشريع احلكومي من أجل 

إخضاع جتار التجزئة وشركات التعاقد 
للتفتيش من قبل النقابة وأن تكون 

خاضعة للمحاكمات القضائية.
وأظهرت أبحاث الـTWU بأن قطاع 

بيع التجزئة يتمتع بقوة ال يستهان 
بها. وتقوم شركات التجزئة باالتفاق
على األسعار ومواعيد التوصيل مع 

شركات النقل الرئيسية، والتي بدورها 
تتفق مع شركات أخرى من الباطن أو 

من سائقي شاحنات يعملون حلسابهم 
اخلاص. وتنظمت نقابة TWU حتت 

عنوان “معدالت رواتب آمنة” ومتكنت 
من إثبات وجود رابط بني الرواتب 

املتدنية وبني مشاكل السالمة لدى 
السائقني ولدى العامة. وشارك 3000 

مندوب بدورات تدريب عامة نقابية. 
وجنح مالكو الشاحنات بإغالق اجلسور 

وتنظيم قوافل تسير ببطء باجتاه 
البرملان وبالضغط على السياسيني 
واألكادمييني وعلى العامة للحصول 

على الدعم.
سارة كني ومايكل واولينغ 

صحيفة العالقات الصناعية 
األسترالية، استراليا، العدد 3:51



42

أصحاب العمل 
اآلخرين في  نفس 
القطاع أو السوق

احلكومة 
واملشرعون

املؤسسات 
املالية

الزبائن/ 
مستخدمي 

اخلدمة صاحب العمل 
أو

صاحب القرار  
اإلدارة 

الوسطى

التنفيذيون/ 
املالك/ مالكي 
األسهم واملدراء

اجملتمع 
العام/ املدني

مقاولو الباطن

عماله 
اإلعالمونقاباته

الشركات األم 
والفروع

*  إذا	كان	صاحب	القرار	
هو	جهة	حكومية،	فما	هي	

مجموعات	التصويت	الهامة	في	
هذا	الكيان؟

تتكون لدينا فكرة أفضل عن 
مقدرتنا في الضغط على صاحب 

العمل. ورمبا يتعني علينا تشكيل 
جلنة أبحاث من العمال املهتمني. 

وعادًة ما تلجأ النقابات إلى 
استخدام العالقات املباشرة مع 
صاحب العمل للضغط عليه. 

وعلى ارض الواقع توجد العديد من 
العالقات لصاحب العمل والتي 

تكون على درجة أكبر أهمية من 
عالقاته مع النقابة، وخاصة عندما 

يكون استبدال عمال النقابة أمراً 
سهالً.

كيان عام كي يصبح هو مبثابة 
املوظف للعمال. من أجل التأثير 

على صاحب العمل أو على صاحب 
القرار، فإننا بحاجة إلى أن نعرف 

ما هي الكيانات واملنظمات الهامة 
بالنسبة لهم. سوف حتتاج إلى 

جمع املعلومات عن هذه الكيانات. 
وبعد جمع تلك املعلومات سوف 

ماذا نعرف عن عالقات صاحب العمل الهامة؟

املوردون السياسيون
والبائعون

ابحاث صناعية ابحاث صناعية 
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التعلم من بعضنا البعض 
أكبر شركتي حافالت نقل طالب 

في الواليات املتحدة هما شركات 
متعددة اجلنسية وأصولهما في 

اململكة املتحدة. وقررنا تركيز 
التنظيم على الشركة األكبر وهما 
فيرست غروب. واستطعنا الوصول 
للـITF، والذي بدوره ربطنا مباشرة 

مع نقابة يونايت، وهي نقابة سائقي 
احلافالت في اململكة املتحدة. 

ولنقابة يونايت اسهم تزيد على %90 
في شركة فيرست غروب. وكانت 

عضويتنا في الواليات املتحدة في تلك 
األوقات قليلة جداً. وكان في كل مرة 

يحاول فيها السائقني التنظم، وتقوم 
الشركة بتهديدهم أو إغالق العمل.

ومتكنا من عمل اتصال مباشر بني 
سائقي حافالت املدارس في الواليات 

املتحدة وسائقي حافالت املدارس 
في اململكة املتحدة. وكانت صعقة 
لدى الطرفان من الفروق الشاسعة 

في التعامل. حيث ميتلك العديد 
من العمال في اململكة املتحدة 

أسهماً في الشركة، وقاموا مع بعض 

املستثمرين بتسليم قرار مساهمني 
خاص بسياسة حقوق اإلنسان والذي 

ينص على حق العمال بالتنظيم.
وساهمت نقابة يونايت في تفهيم 

سائقينا على كيفية اتصالهم 
بالبرملانيني في اململكة املتحدة ومع 
مالكي األسهم ومع اإلعالم. ومعاً، 
متكننا من استخدام هذه الكيانات 

الهامة إلقناع فيرست غروب كي 
تتبنى سياسات جديدة.

عندما ابتدأنا كنا منثل ما يقارب 1200 
عضو في فيرست غروب. واليوم منثل 
ما يقارب 35.000 سائق في فيرست 

غروب. ومعرفتنا بالفروق في املعاملة 
بني السائقني في اململكة املتحدة 

وبني السائقني في الواليات املتحدة 
حفز زمالءنا بشكل كبير للعمل بجد 

حتى نصل إلى تسوية مع فيرست 
غروب بحيث تصبح بيننا عالقة عمل 

حقيقية. ولقد رأينا ذلك ممكناً – وكل 
.ITFالشكر لنقابة يونايت وللـ

تامي إدواردز 
نقابة منتسبة للـITF، الواليات املتحدة 

ابحاث صناعية ابحاث صناعية 
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التعلم من بعضنا البعض 
قاعدة بيانات الـITF ملوانئ 

املواءمة هي أداة جلمع املعلومات 
والتنظيم الستخدامها من 

 ITFنقابات الرصيف املنتسبة للـ
كي نتشارك في املعلومات وعلى 
املستوى الدولي واخلاصة باملوانئ 

وشركات تشغيل املوانئ والشركات 
األم.

ويستخدم هذا البحث لتحديد 
ودعم التنظيم واحلمالت لنقابات 

الرصيف املنتسبة للـITF في حملة 
موانئ املواءمة POC الدولية.
ITFالـ	في	الرصيف	قسم

العالقات األكثر أهمية لصاحب 
العمل هي تلك العالقات األكثر 

أهمية إلستراتيجيتنا. ابحث في 
العالقات املرتبطة باألرباح احلالية 

وباألرباح املستقبلية. وإذا كان 
هنالك صاحب قرار منتخب، فانظر 

في العالقات املرتبطة باألصوات 
احلالية واألصوات االنتخابية 

املستقبلية. وملزيد من املعلومات 
العميقة عن كيفية الضغط على 

صاحب العمل، فإنك بحاجة للرجوع 
إلى دليل احلمالت اإلستراتيجية للـ

.ITF
وباإلضافة إلى فهم صاحب العمل 
أو صاحب القرار، فإننا بحاجة إلى 

فهم القطاع الذي يعملون به.
أغلب عمال النقل في العالم 

هم عمال غير رسميني، والعمالة 
غير الرسمية هي األكثر تنامياً 
في االقتصاد العاملي. والعمال 

*  من	هم	املنافسون	الرئيسيون؟
*  ما	هي	مكانة	صاحب	العمل	

في	سلسلة	التزويد	العاملية؟	هل	
هنالك	أي	محاور	هامة	أو	مشغلي	

نقل	يتحسس	صاحب	العمل	
منهم؟	

*  كيف	تصنف	صاحب	العمل	أو	
صاحب	القرار	مقارنًة	مع	أقرانه	في	

نفس	القطاع؟

ابحاث صناعية ابحاث صناعية 
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يحتوي منوذج محاضرات 
العروض التقدميية اخلاص 

بـ”األبحاث الصناعية” 
على نشاطات سوف تساعدك في 

حتليل املعلومات عن العالقات الهامة 
لصاحب العمل وفي تطوير خطة 

البحث.

قلة مشاركتهم سوف تؤدي إلى 
اإلنقاص من التحسينات التي ميكن 

للنقابة أن حتققها.

غير الرسميني هم أولئك الذين ال 
حتكمهم معايير توظيف رسمية. 

ومن املمكن تسميتهم بالعمال 
غير احملميني، أو عمال مياومة، أو 

عمال عقود قصيرة األمد، أو عمال 
مقاوالت الباطن. 

وقد يكون العمال غير الرسميني 
عماالً موظفني ألنفسهم أو يعملون 

حلسابهم اخلاص. وقد يقومون 
بتوظيف عمال آخرين ولكن دون 

سيطرة عليهم أو حتقيق أي ربح من 
ذلك. ورمبا ال تكون لهم “وظائف” 

ولكنهم يعملون. 
وجند العمال غير الرسميني في 

كل قطاعات النقل. وقد يكونوا 
بحارة، أو عمال رصيف بعقود من 
الباطن، أو سائقي سيارات أجرة 

وحافالت، أو مضيفي طيران حيث 
تكون رواتبهم عبارة عن عموالت، أو 

محصلي تذاكر في سكك احلديد، أو 
حمالني في املطارات يعيشون على 

البخشيش أو مالكاً لشاحنات. وقد 
يكونوا عماالً بعقود قصيرة األجل، 
ويعملون إلى جانب عمال بوظائف 

عادية.
إن فهم القطاع باستطاعته حتفيز 

أعضاء النقابة على املساعدة في 
التنظيم.

على أعضاء النقابة أن يتفهموا بأن 

إذا	ما	كنا	نعمل	على	تنظيم	عمال	
غير	نقابيني:

*  كيف استطاع في السنوات 
اخلمس املاضية القطاع غير النقابي 

التأثير على أعضاء النقابة؟
•   كيف سيؤثر في السنوات اخلمس 

القادمة القطاع غير النقابي على 
أعضاء النقابة؟

إذا	كنا	نعمل	على	تنظيم	عمال	
لديهم	متثيل	نقابي:

*  كيف استطاع غياب املشاركة 
النقابية من قبل العمال في السنوات 

اخلمس املاضية التأثير على ظروف 
العمل لكل العمال؟

•  كيف ستؤثر قلة املشاركة 
العمالية في العمل النقابي في 

السنوات اخلمس القادمة على ظروف 
العمل لكل العمال؟

ابحاث صناعية ابحاث صناعية 


