
56

ــم للتنظي  ITFـــ ال ــل  دلي
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اإلحصاءات حتدد مكان تواجد 
العمال. من املمكن القيام 

باإلحصاءات ومبستويات متعددة: 
على مستوى مكان العمل، على 
مستوى الشركة، على مستوى 

القطاع، على املستوى الوطني، على 
املستوى اإلقليمي أو الدولي.

اإلحصاءات سوف تساعدنا ببناء 
هياكل نقابية مستدامة وهي 

عملية مستمرة وال تتوقف أبداً.
ومن أجل احلصول على  معلومات 
اإلحصاء فقط نقوم بزيارة أماكن 

العمل، أو طلب املعلومات من 
صاحب العمل، أو البحث في 

اإلنترنت ودراسة النشرات والقوائم 

التي تصدر عن القطاع.
 ITFومن املمكن أن يقدم الـ

املساعدة باملعلومات حول النقابات 
املمثلة للعمال في شركتك وعلى 

املستوى اإلقليمي والدولي. 
ولعمل خريطة إحصائية قم أوالً 

بوضع مخططاً ألماكن تواجد 
العمل. أضف معلومات بحيث 
تشمل املعلومات التي متتلكها 

عن مكاتب اإلدارة، وعن غرف 
املوظفني، وعن غرف عمل اإلجازات، 
وعن الفنادق، واملطاعم، والصاالت، 

ومناطق االصطفاف ومناطق 
االستراحة – أي مكان ميكن أن 

يتواجد فيه العمال.

مثال على اإلحصاءات: 
أطقم طائرات امللكية األردنية

احملطة 1

احملطة 2

مصف 
السيارات 

العام

•  مركز الطاقم
•  الصاالت

•  غرف اإليجاز 
•  املطاعم

•  املدير املناوب
•  اإليفاد

•  صناديق البريد

حافالت النقل 750 شخص 
من أطقم 
الطائرات
470 من 

اإلناث
85% أعضاء 
في النقابة

مصف 
سيارات 
أطقم 
الطائرة

في إدارة 
الطيران

مصف 
السيارات 

لطاقم الطائرة
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مثال على اإلحصاءات :  
الطرق السريعة شرق إفريقيا وربطها مع امليناء

اإلحصاءات وبناء القوائم اإلحصاءات وبناء القوائم 
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مثال على اإلحصاءات: محطة حافالت 
نقابة عمال سيارات األجرة واحلافالت في زامبيا

اإلحصاءات وبناء القوائم اإلحصاءات وبناء القوائم 
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بناء القوائم 

حدد	ما	هي	املعلومات	التي	ترغب	في	حتديثها
•  تفاصيل االتصال
•  صنف الوظيفة

•  صاحب العمل املباشر
•  احلالة الوظيفية

•  الشروط والظروف شاملة العقود املؤقتة/ الدائمة
•  املناوبات/ أوقات العمل

•  مكان العمل على أرض الواقع
•  تركيبة أصناف الوظائف اخملتلفة )على سبيل املثال نوع اجلنس واالهتمامات االجتماعية(

•  أعضاء النقابة/ املندوبون/ النشطاء
•  املشاكل/ اخملاوف

•  مستوى املشاركة النقابية – احلضور إلى النشاطات النقابية

قم بإضافة أرقام وأماكن تواجد 
العمال، وعمال املياومة أو عمال 

املقاوالت، وأعضاء النقابة والقادة، 
والعمال غير األعضاء في النقابة، 

والنقابات األخرى في مكان العمل، 
وأماكن العمل من دول ومناطق 

أخرى. 
قم مبناقشة ما هي املعلومات غير 

املتوفرة وطريقة احلصول عليها.
ويجب أن نعمل على حتديث قوائم 

العمل بشكل منتظم. 
إن أحد أهم مقاييسنا هو خاص 

* ما	هو	باعتقادك	مقياس	بناء	
القوائم	اخلاص	بك،	وكيف	سيكون؟

ببناء القوائم.
القوائم تشتمل على معلومات 

العالقات واالتصاالت بني العمال. قم 
بإضافة معلومات عن - من يعرف 
من، وعلى ماذا يتكل العمال في 
حال وجود مشكلة، ومن - يعمل 

مع من، ومن يحضر إلى النشاطات 
النقابية.

توًخ احلذر بخصوص مكان االحتفاظ 
بالقوائم.

اإلحصاءات وبناء القوائم اإلحصاءات وبناء القوائم 
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 ومن أجل جتنب االزدواجية ولزيادة 
األمن، فإنه من املرجح أن توكل 

مسؤولية حتديث القوائم إلى 
شخص واحد.

القوائم تشتمل أيضاً على تقييم 
مستوى املشاركة النقابية لكل 

عامل. وهذا التقييم ال يبنى على 
إطالق األحكام ولكن على نشاطات 

العمال.
وهي تبنى بناًء على ما يقوم به 

العمال وليس بناء على ما يقولوه 
عن النقابة. 

وجتنب ذكر الشائعات وال يفترض أن 
حتتفظ بأي معلومات في قوائمك 

ال ترغب أن يطلع عليها العمال 
اآلخرين – التقييمات سوف تتغير.

سوف يزيد أو ينقص العمال من 
مشاركتهم في النقابة مع تقدم 
عملية التنظيم. لذلك ال بد من 

حتديث التقييم وباستمرار.
التقييم يساعدنا بالتركيز على 

العمال الذين لم يجزموا قرارهم 
بعد وعلى العمال غير املعروفني. 

زيادة املشاركة العمالية يجب أن ال 

تقييم املشاركة النقابية

0
ال توجد حتى اآلن اتصاالت من واحد – لـ - واحد معلومات غير كافية

1
نعم بشكل علني

يشارك باستمرار. يدعم النقابة علنياً ويوضح 
ذلك

2
يشارك 

يحضر أحياناً ولكن بأنتظام وليس دائماً بشكل 
علني

3
يتحدث عن النقابة/ لم 

يتخذ قراراً بعد

يتحدث عن النقابة ولكنه ال يشارك في 
النشاطات العامة. رمبا يقولون أنهم مع النقابة، 

أو رمبا أنهم يقولون لم يقرروا بعد

4
يظهر علنياً أنه ضد النقابةعلنياً ال

اإلحصاءات وبناء القوائم اإلحصاءات وبناء القوائم 
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 آذار شباطكانون الثانيالتقييم 

222 390 492 0  غير معروف 

42 20 2 1  ناشط علنياً 

94 62 46 2  مشارك 

264 144 126 3  لم يقرروا بعد 

220 156 116 4  ال 

762 772 782 اجملموع	

قائمة بأرقام تقييم شهرية

أرقام التقييم تساعدنا في حتليل التنظيم لدينا

اإلحصاءات وبناء القوائم اإلحصاءات وبناء القوائم 

 #
كانون 

الثاني  

 #
شباط 

من 
يعرف 

من

 2010-6-5
نشاط 
قانوني 

للمالحة 
اجلوية  

رقم اخللوي
/ البريد 

اإللكتروني
مالحظات

إيفا
 حضرت   سيلفيا   1   3  

وقت 
استراحة 
على رحلة 

ليما

ماريا
التاريخ  حضرت   سيلفيا   4   0  

النقابي
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يحتوي منوذج محاضرات 
العروض التقدميية 
“اإلحصاءات وبناء 

القوائم” على نشاطات سوف 
تساعدك في إنشاء خريطة وكذلك 

البدء ببناء القوائم في عملك. 
وباإلضافة إلى ذلك توجد عينات 
عن االحتفاظ بالسجالت ومترين 

ملساعدتك في استخدام أرقام 
العمال التقييمية في عملية 

التنظيم.

التعلم من بعضنا البعض
لقد تعودنا على بناء عالقات قوية 

مع العمال. في تركيا، نقوم مبتابعة 
العمال بعد ساعات العمل والتحدث 

معهم في املقاهي أو في بيوتهم. 
ومنضي أوقاتاً معهم لنتعرف عليهم 

أكثر وعلى عائالتهم. الشركة توفر 
حافالت لنقل العمال من مكان 

العمل، لذلك نقوم مبالحقة تلك 
احلافالت ونبحث أيضاً في مناطق 

املدينة والتي يحتمل أن يتواجد بها 
العمال. فعلى سبيل املثال، فإننا 
قد نبحث عن العمال في املناطق 

التجارية املزدحمة. وقد نقوم مبساعدة 
السائقني في تنزيل احلموالت، ومن ثم 

التعريف بأنفسنا ومناقشة ظروف 
العمل. وأحياناً يرفضون التحدث 

وأحياناً يوافقون. وبعد التعرف عليهم، 
نقوم بالطلب من العمال تنظيم 
لقاء مع ثالثة أو خمسة أشخاص 

متعاطفني في منازلهم.
نسأل أعضاء النقابة إذا ما كان لهم 

اتصاالت في شركتهم. وإذا كانت 
الشركة بصدد توظيف أشخاص 

جدد، فإننا نبادر بإرسال أعضاء النقابة 
العاطلني عن العمل لتقدمي طلبات 

التوظيف.

كينان أوزتراك
نقابة منتسبة للـITF، تركيا.

جتعلك تهمل العمال الذين لست 
على اتصال بهم “غير املعروفني”

وبالتحدث إلى داعمي النقابة، فإننا 
قد نشعر بأننا أقوى من ذي قبل. 

االحتفاظ بأرقام دقيقة جداً 
وبالتقييمات هو أمر هام جداً في 

التخطيط لإلستراتيجية.

تخطيطية.....الخ(
* كيف	سنقوم	بتحديث	قوائمنا؟

بناء	قوائمك: 
* ما	هي	املعلومات	التي	نرغب	

باالحتفاظ	بها؟
*  كيف	سنقوم	بجمع	املعلومات؟

*  أين	سنحتفظ	بهذه	القائمة؟
)احلاسوب،	أوراق،	رسومات	

اإلحصاءات وبناء القوائم اإلحصاءات وبناء القوائم 


