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 المحاور والممرات

 

 

على العمال النقابيين في الموانئ الرئيسية، والمحاور اللوجستية، المطارات، وممرات المياه  ITFبنيت قاعدة قوة الـ

األوسع.  ITFالداخلية، وممرات السكك. بإمكان أولئك العمال ممارسة القوة بشكل كبير لمصلحتهم ولمصلحة عائلة الـ

الصناعي في العالم تحت التهديد. فعلى سبيل المثال، تعمد األنواع الجديدة  ITFالتوسع السريع لقطاع النقل يضع موقف الـ

 من المحاور اللوجستية بالقرب من الموانئ والمطارات إلى توظيف عمالة غير نقابية.

ستراتيجية لنقابات وانئ والمطارات هي األكثر أهمية افي قطاع النقل، ومع ذلك فإن الم المحاورهناك أنواع عديدة من 

 النقل. وذلك ألنها تتشارك بالميزات التالية:

 ارات الرئيسية تأثير كبير على تشكل نقاط التقاء هامة لشبكات النقل العالمي. لالضطرابات في الموانئ والمط

 قتصاد بشكل عام، وليس فقط على شركات النقل.اال

  كبيرة من العمال موظفين من قبل أصحاب عمل مختلفين. والتوظيف هو ثابت في موقع تتطلب وجود كثافة

 جغرافي واحد لفترة زمنية طويلة، ومن الصعب على المشغلين نقل عملياتهم في فترة قصيرة.

  الموانئ والمطارات هي محاور بالمعنى األوسع، وهناك عادًة عمليات لوجستية كبيرة في المناطق المجاورة

 الميناء أو ساحة المطار. بوابة خارج

 أمثلة على المحاور

مع مليون حاوية )حاوية نمطية( ومع  2015ميناء مومباسا في كينيا وهو أهم ميناء في شرق أفريقيا. فقد تعامل عام 

الميناء طن من البضائع، وبذلك يشكل نقطة بحرية هامة للـ"الممر الشمالي" الذي يربط كينيا، رواندا، وبوروندي. و 26,7

عامل آخر في محطات نقل الحاويات  6000عامل داخل بوابات الميناء، و 7500هو موقع رئيسي للتوظيف. يعمل هناك 

 بالقرب من الميناء، وآالف آخرون في عمليات اللوجستيات والمستودعات في المناطق المجاورة

 

مليون مسافر ومع  61مع  2015تعامل في عام يعتبر مطار فرانكفورت واحداً من أكبر أربعة مطارات في أوروبا، وي

مليون طن من الشحنات الجوية. وهو الموطن الرئيسي ألهم الالعبين في القطاع مثل مجموعة خطوط طيران  2,1

لوفتانزا وشركة فرابورت لتشغيل المطارات. ومطار فرانكفورت هو أيضاً أكبر موقع للتشغيل في المانيا، حيث يعمل 

 شركة 500من خالل موظف  8000هناك 

 

هناك العديد من أنواع الممرات في قطاع النقل، مثل خطوط البحر وممرات الطيران. وأهم الممرات بالنسبة لنقابات النقل 

متداد ممرات معنية مما يعني وجود فرص لتنظيم العمال الذين هم عادة التي فيها كثافة عمال كبيرة على اهي تلك 

 الطرق الدولية هي أكبر مثال على أهمية الممرات.منقسمين وفي عزلة. وممرات 

 مثال الممرات

الممر الشمالي في شرق أفريقيا هو طريق شرياني يبدأ من ميناء مومباسا في كينيا. إنه الطريق الرئيسي الذي يمر عبر 

للدول األربعة ويعمل  كينيا وكذلك الدول الساحلية من أوغندا وبوروندي ورواندا. ويشكل ممر الطرق ذلك أهمية اقتصادية

سائق شاحنة من خالل  2300والنقابات المنتسبة له بتنظيم أكثر من  ITFعليه كم كبير من عمال نقل الطرق. وقام الـ

 .2015-2014نشاطات تنظيم عبر ذلك الممر خالل األعوام من 

 


