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قبل البدء بوضع املقاييس، سوف 
حتتاج إلى معرفة من هو صاحب 

العمل أو صاحب القرار وما هو العدد 
التقريبي للعمال الذين ترغب في 

تنظيمهم؟ “املقاييس” هي أهداف 
محددة لقياس مستوى مشاركة 
العمال التي نطمح لتحقيقيها.
وإذا كان هنالك مواعيد نهائية – 
على سبيل املثال ملناقشة عقود 
أو تهديد باخلصخصة – فإنه من 

الضروري أن تبدأ النقابة التنظيم 
في مراحل مبكرة.

وفي كثير من األحيان، نقوم 
باالنتظار أو تأخير عملية التنظيم 

ومن ثم نلقي باللوم على العمال 
عند عدم مشاركتهم في الوقت 

الذي نحتاجهم فيه.

بالنسبة	لعملية	التنظيم	لديك،	ما	
هي	األربعة	مقاييس	برأيك	التي	يجب	

أن	تتوفر	لقياس	مشاركة	العمال؟
__  % األسماء والعناوين.

__  % االتصال املباشر واحد – لواحد 
خالل 48 ساعة.

__  % الذين ميتلكون املعرفة األساسية 
عن النقابة.

__  % الذين يرغبون بإظهار الدعم 
بشكل علني.

أهم أربعة مقاييس 
املقاييس هي مستويات محددة ملشاركة العمال التي نطمح إلى حتقيقها قبل 

البدء مبواجهة صاحب العمل:

األسماء 
والعناوين

االتصال املباشر 
واحد – لواحد 
خالل 48 ساعة

الذين ميتلكون 
املعرفة 

األساسية عن 
النقابة

الذين يرغبون 
بإظهار الدعم 
بشكل علني
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بينما نقترب من حتقيق املقاييس 
التي وضعناها، من املمكن أن 
ينتابنا شعور خاطئ باألمان. 

العمال الذين يعملون في مناطق أو 
مناوبات تتمتع بالقوة قد ال يدركون 

ما الذي يواجهه العمال اآلخرين. 
ورمبا ال تزال بعض مجموعات من 

العمال تخشى االتصال بالنقابة أو  
رمبا ال ميلكون معلومات كافية عن 

النقابة. ربنا تفقد النقابة عالقتها 
مع هؤالء العمال بسبب عدم 

االتصال بهم. ورمبا يكون صاحب 
العمل يحتفظ بحملته املناهضة 

للعمل النقابي ألنه يدرك قوة 
النقابة.

داعمو النقابة سوف يرغبون بتخيل 
زيادة لقوة وعزم النقابة تبنى بشكل 

طبيعي. وعادًة ما تخف مشاركة 
العمال في حالة زيادة ضغط صاحب 

العمل عليهم.
التخطيط هو عنصر هام في 

عملية التنظيم. وهنالك العديد 
من الفوائد. والتخطيط يساعدنا 

على بناء القوة اجلماعية وسوف 
يبقينا متضامنني مع بعضنا 

البعض. ونحتاج إلى معرفة ما 
يقوم به كل منا ومتى بحيث 

نستطيع من تنسيق ما نقوم به 
من عمل. وإذا لم نقم بالتخطيط، 

فإن أفعالنا فقط تعبر عن ردة فعل، 
لذلك فبدون تخطيط ال توجد 

استيراتيجية.
التخطيط يستغرق وقتاً ويحتاج 

إلى جهد. وسوف ميكننا من معرفة 
نقاط ضعفنا وكذلك نقاط القوة. 

وال فائدة من أي خطة إن لم يتم 
تطبيقها. ونحتاج إلى تفحص 

النقابة وأماكن العمل بحثاً 
عن أشخاص لديهم مهارات قد 
تساعدنا في التنظيم. بعد ذلك 

نحتاج إلى إناطة مهام محددة 
بهم. ال نستطيع التنظيم مبفردنا.

تخويل املهام يساعدنا في بناء 
قادة جدد واحلصول على أفكار 

جديدة وطاقات للعمل الذي نقوم 
به. ونقوم أحياناً مبقاومة كثرة 

*  ما	هي	املهارات	التي	متتلكها	
والتي	ميكن	أن	تساعد	في	التنظيم؟

*  من	الذين	بإمكانهم	أيضًا	
مساعدتنا؟

التخطيط واجلهد املستغرق في 
تخويل املهام. ولكن إذا لم نقم 

بتخويل املهام فإننا بذلك ال نقوم 
بعملية التنظيم.

من أجل البدء بعملية تخطيط 
جماعية، فإنك سوف حتتاج إلى 

املقاييس وخطط العمل املقاييس وخطط العمل 
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متى سيكتبون التقارير من هو املسؤول؟
وإلى من؟

املهام

عملية التخطيط 

عينة لعملية تخطيط لثالثة أشهر

من هو املسؤول؟املهام 
متى سيكتبون التقارير 

وإلى من؟

بناء القوائم
قم بعمل قوائم بالعمال الذين 
نحن على اتصال بهم مع ذكر 

العناوين
ريتشارد 

أعِط القائمة لسانغمان في 1 آذار 
ونسخة إلى شارون 

شبكات االتصاالت
ابَق على اتصال منتظم مع 30 من 

العمال غير النقابيني

سانغمان )ومبساعدة املشاركني 
والذين يوافق كل منهم على البقاء 

على اتصال مع 5 – 7 عمال(

تقرير مكتوب مفصل يسلم كل 
أسبوعني إلى شارون

التثقيف
اطلب وقتاً في اجتماع األعضاء 

القادم ملناقشة التنظيم.
شارون

ضباط النقابة وجلنة التثقيف 
النقابية.

املقاييس وخطط العمل املقاييس وخطط العمل 
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التعلم من بعضنا البعض
تقضي متطلبات قوانني العمل 
في دول إفريقيا الناطقة باللغة 
اإلجنليزية أن حتصل النقابة على 

نسبة عضوية “50% + 1” لتحصل 
على االعتراف النقابي واحملافظة 

عليه )أغلبية بسيطة(. وما نقوم 
به اآلن هو تشجيع للنقابة على 

جتنيد 75%، بحيث نضمن البقاء في 
اجلانب السليم في حال حصول أي 

مستجد. وتشعر العديد من النقابات 
بالراحة لتلك اإلجراءات ألننا جميعاً 
نعلم أن أصحاب العمل قد يكونوا 

مخادعني. أصحاب العمل قاموا بطرد 
بعض العمال أو نقلهم إلى الشركة 
األم للتغلب على نسبة “%50 + 1” 

)أغلبية بسيطة(.
وقبل البدء بطلب االعتراف النقابي، 
تقوم النقابات بإبقاء مناذج التجنيد 

سرية في محاولة حلماية العمال 
من التهديد. إنه من األسهل القيام 

بالتجنيد قبل معرفة أصحاب العمل.
ونحتاج إلى إطالة فترة السرية هذه. 

وال يجب أن نسعى فقط إلى نسبة 
“50% + 1” )أغلبية بسيطة( ألنها 

فقط هي النسبة التي حددتها 
قوانني العمل. ويجب أن نقوم مبا هو 

أفضل للعمال والنقابة. في أغلب 
احلاالت وبعد حصول النقابة على 

االعتراف النقابي يزداد عدد العمال 
الذين ينضمون للنقابة بسبب أمان 

وظائفهم وشعورهم باألمان، ولكننا ال 
نستطيع التعويل على ذلك. 

وأحياناً تتغير بعض األشياء في 
الشركة - اندماج أو تغير املالك أو 

القيادات.
إذا حصلت على نسبة “%50 + 1” 

فإنك تكون قد حققت املراد فحسب، 
ولكن إذا حصلت على نسبة %75 

فإنك متتلك العزم والقوة.
آنا	كارومي

.ITFسكرتارية الـ

املقاييس وخطط العمل املقاييس وخطط العمل 
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التعلم من بعضنا البعض
ال بد دائماً من وجود مستوى ثاني 

من القادة بحيث تكون تلك الطبقة 
جاهزة لتخلف القادة إذا ما حصل 
شيء ما. وال بد أن تشتمل عملية 

التنظيم على معرفة بالقضايا 
العمالية النقابية مثل اخلصخصة. 

وال بد أن يتمكن كل قادة النقابة 
من متثيل مصالح النقابة وأن يكون 

لهم نشاط محلي في منظمات مثل 
االحتاد الوطني COSATU )كونغرس 

احتادات عمال جنوب إفريقيا(.
ويجب أن نحصل على عضوية 
بنسبة 90% لبناء قوة النقابة، 

وحتى نصل إلى تلك النسبة، فأنا 
لست واثقًة بأننا متكننا من بناء قوة 

النقابة.
فيرونيكا	ميساتوا

نقابة منتسبة للـITF، جنوب إفريقيا

املقاييس وخطط العمل املقاييس وخطط العمل 
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تخصيص فترة زمنية للتخطيط. 
وقد تكون تلك الفترة أسبوع واحد 

أو ثالثة أشهر أو خمس سنوات. 
اعمل قائمة باملهام التي حتتاج 

إلى تنفيذها. ولكل مهمة، قرر من 
الذي سوف يكون مسؤوالً ومتى 

سيكتبون التقارير وإلى من. ال 
يشترط أن يقوم الشخص املسؤول 
بالقيام بالعمل ولكنه مسؤوالً عن 

العمل مع اآلخرين إلنهاء العمل. 
كن دقيقاً ومنطقياً. تأكد من وجود 

خطة تقييمية.
اخلطوة القادمة هي عمل مفكرة. 
ومرة أخرى اتخذ قراراً بشأن الفترة 

الزمنية. اكتب كل نشاطات النقابة 
الهامة والعطل الرسمية. ثم قم 

بإضافة املهام واملواعيد النهائية 
املوجودة في خطة العمل، بعد ذلك 
قم بتعديل املفكرة وحسب احلاجة.

يحتوي منوذج محاضرات 
العروض التقدميية املرفق 

“املقاييس وخطط 
العمل” على نشاطات تساعدك 

في عمل مقاييس خاصة بك وفي 
عمل خطة عمل ومفكرة مبدئية، 

باإلضافة إلى معلومات إضافية عن 
التخويل والتخطيط

من	الذين	ترغب	في	إشراكهم	في	
التخطيط؟

•  القادة املنتخبون
•  أعضاء النقابة

•  العمال غير النقابيني
•  موظفو النقابة

ما	هي	األوقات	التي	جتتمعون	فيها	
للتخطيط؟

املقاييس وخطط العمل 


