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الفوز باالعتراف النقابي هو جزء 
من عملية تنظيم العمال غير 

النقابيني.

مبشاركة العمال ثم بعدها تقوم 
بالتسجيل.

توجد أيضاً في الهند حماية قانونية 
تعطي احلق للعمال في التنظيم: 

حرية التنظيم ومعايير العمل 
اجلوهرية. القوانني صارمة ولكن 

التأخير يعتبر أمراً شائعاً. ونحتاج 
إلى التفكير العميق في أي األمور 

التي توفر أكبر قدر من احلماية 
للعمال. ونحتاج أحياناً إلى أكثر 

من القوانني مثل مشاركة عمالية 
عالية في النقابة.

القوانني في األرجنتني حتمي 
العمال املنتخبني كمندوبي نقابة 

من الفصل. وبوجود قوة عاملة 
قدرها 400، يسمح للنقابة 
بأنتخاب خمسة مندوبني. 

احلماية القانونية لهؤالء املندوبني 
تسمح لهم باالتصال بزمالئهم 
العمال بدون خوف من مخالفة 

النظام. وهذا قد يساعد في عملية 
التنظيم. ولكن املشكلة أن ذلك 

قد يحد من مشاركة العمال، ألنهم 
قد يبقوا ينتظرون اخلمسة مندوبني 

للقيام بالعمل.  ولكن رمبا تكون 
الطريقة األمثل هي أن نبدأ أوالً 

بتحقيق مقاييسنا ومن ثم انتخاب 
املندوبني والتحرك علنياً ملواجهة 

صاحب العمل.

*  ما	هي	املهارات	التي	متتلكها	
وميكنها	املساعدة	في	التنظيم؟

*  من	أيضًا	باستطاعتهم	
مساعدتنا؟	وكيف	بإمكاننا	

إشراكهم؟

 تسمح النقابات أحياناً لألطر 
القانونية بالسيطرة على 

إستراتيجيتهم التنظيمية. 
نحتاج إلى فهم األطر القانونية 

ولكن على أن ال نقع في مصائدها. 
ويجب أن توضع خططنا ومقاييسنا 
لتتناسب مع حالتنا وليس لتتناسب 
مع اإلطار التشريعي. فعندما يواجه 

العمال ضغطاً وقمعاً من صاحب 
العمل، سوف نحتاج عند ذلك وعلى 

األغلب أن نحقق مشاركة عمالية 
كثيفة وأكثر مما يسمح به القانون.
لتسجيل احتاد عمالي في الهند 
فإن ذلك يتطلب “أن يكون لديه 
وعلى الدوام ليس أقل من 10% أو 

100 عامل أيهما أقل...” وعند 
حتقيق النقابة لعضوية 10%، فإن 

باستطاعتها التسجيل مع مجلس 
العمل أو باستطاعتها االنتظار 

حتى حتقق مقاييسها اخلاصة 

االعتراف النقابي االعتراف النقابي 
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ما	هي	خطتك	بعد	حتقيق	املتطلبات	
القانونية	للحصول	على	االعتراف	

النقابي؟
     القيام باخلطوات القانونية للحصول  

    على االعتراف النقابي.
     حتقيق املقاييس التي وضعتها أوالً     
    ثم السعي للحصول على االعتراف   

    النقابي.
ملاذا؟		

تقر قوانني كثير من الدول 
اإلفريقية الناطقة باللغة 

اإلجنليزية باالعتراف النقابي بعد 
أن حتقق النقابة عضوية بنسبة 

50% أو أكثر )األغلبية البسيطة( 
من العمال. ومن املمكن أن تفقد 

النقابة االعتراف النقابي إذا ما 
انخفضت نسبة العضوية عن 

نسبة األغلبية البسيطة. وتلجأ 
بعض النقابات إلى الوصول إلى 

نسبة 75% قبل اللجوء إلى احلصول 
على االعتراف النقابي وذلك جتنباً 
لزيادة الضغوط التي سينتهجها 

صاحب العمل للضغط على العمال 
وخاصًة إذا كانت نسبة العضوية 

قريبة  من “%50 + 1”.
قد ال تغطي قوانني العمل عمال 
املياومة والعمال غير الرسميني. 

عندما نقوم بالتنظيم في القطاع 
غير الرسمي، يتوجب علينا أن 

نتوعى للقوانني األخرى التي تؤثر 
على العمال وعلى ظروف العمل. 

ونحتاج أيضاً إلى وضع مقاييس 
خاصة بناًء على مستوى املشاركة 
العمالية التي نطمح إلى حتقيقها 

للفوز بتحسينات على ظروف 
العمل.

أعِط وقتاً كافياً لدراسة األطر 
القانونية للحصول على االعتراف 

النقابي ودراسة القوانني األخرى 
التي تؤثر على عملية التنظيم 

لديك. وأعَط وقتاً لتدريب العمال 
كي يتعرفوا على القوانني وعلى
طريقة استخدام القانون لدعم 

عملية التنظيم.

االعتراف النقابي االعتراف النقابي 


