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تنمو أعداد متزايدة من العمالة غير الرسمية وغير المستقرة )الهشة( في صناعة 
النقل في العالم

العديد من النقابات تقوم بتنظيم هؤالء العمال، وتكيف استراتيجياتها التنظيمية 
وفقا لذلك .

يمكن للعمالة غير الرسمية والعمالة غير المستقرة أن تقوم بتنظيم نفسها، 
ويمكن للنقابات أن تكون ممثال لجميع عمال النقل. 

هذا الكتيب يمكن أن يساعد  بهذا الصدد.

العديد من األفكار والخبرات المستخدمة في هذا الكتيب هي مستمدة من 
النقابات المنتسبة لل�ITF، وال سيما أعضاء ال�ITF من الشباب.

تم إعداد هذا الكتيب لل� ITFمن قبل ديف سبونر، معهد العمل العالمي )UK(، مع الشكر لشون ساير، آني 
هوبلي  وسيليا ماثر

سبتمبر 2013

ما لم يرد خالف ذلك، فإن جميع االقتباسات واألمثلة قد أتت من استقصاء ال� ITFحول األعمال غير 
الرسمية واألعمال غير المستقرة، والذي أجري بين سبتمبر وديسمبر من عام 2012. 

نشكر كل من ساهم في ذلك االستقصاء 

جنيفا  – مانشستر – نيويورك  – موسكو
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اقرأ دليل ال�ITF للتنظيم !

المبادئ األساسية لتنظيم العمال هي 
دائماً نفسها تماما، بغض النظر عن 
وضعهم الوظيفي أو مستوى األمن 
الوظيفي لديهم. التخطيط الجيد، 

والهياكل النقابية المناسبة للهدف، 
والبحوث، وتقنيات التنظيم الفعالة كلها 

تلزم لبناء قوة منظمة للعمال، أياً كانوا 
وأينما كانوا.

أنتج ال�ITF دليل التنظيم وأرفق معه 
وحدات تدريبية باور بوينت؛ وقراءات ضرورية 
للمنظمين النقابيين والناشطين. اما هذا 

الكتيب فهو مبني على األساليب والتقنيات 
األساسية لدليل ال�ITF للتنظيم مع بعض 

األفكار والخبرات المتعلقة بالعمالة غير 
المستقرة.

هذا الدليل متوفر باللغات العربية 
واإلنجليزية والفرنسية واأللمانية 

والبرتغالية واالسبانية والتركية. حمل 
الدليل، أو أطلب نسخاً مطبوعة من هنا:

www.itfglobal.org/education/ 
 organising-manual.cfm

كيف نقوم بالتنظيم؟ 

  1

ــم لتنظي عــاملــيــاا
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قابل "جورما". جورما هو سائق قطار في 
فنلندا.

جورما لديه وظيفة مستقرة إلى حد 
معقول، وهو واثق إلى حد ما بأنه سوف 

يستمر في كسب أجر الئق حتى تقاعده، 
وبعد ذلك سوف يحصل على معاش 

التقاعد.

جورما لديه حق الحصول على الرعاية 
الصحية بأسعار معقولة تدعمها 

الحكومة. وهناك قوانين تحمي حقوق 
العمالة له. وهو عضو في نقابة سائقي 
القاطرات الفنلندية، وهي تتفاوض بشأن 

راتبه وظروف عمله. جورما رجل سعيد إلى 

حد معقول.

جورما لديه ما تدعوه منظمة العمل 
الدولية العمل القياسي.

ولكن من بين جميع عمال النقل في العالم، 
يقع جورما ضمن فئة صغيرة من العمال. 

بينما تواجه األعداد الكبيرة من عمال 
النقل أشكاالً متعددة أكثر وأكثر من 

األعمال غير المستقرة وغير الرسمية.

صعود وتيرة العمل غير المستقر
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في الطيران المدني ...

العديد من طواقم الطائرات يخوضون 
معركة دائمة ضد العمل غير المستقر. 

"على الرغم من أننا موظفين دائمين، إال أننا 
ال نضمن مقداراً محدداً من العمل خالل 
الشهر وبالتالي ال يمكننا أن نعرف كم 

سنكسب سنويا. ويمكن ألرباب عملنا أن 
يقرروا بأنه ال يوجد ما يكفي من العمل 

ويمنعونا من العمل لفترات طويلة إذا رأوا 
ذلك مناسباً. أما األجر فهو أمر فظيع. 

بعض العمال فوق الـ 25 يتقدمون للحصول 
على إعانات الحكومة ألن األجور منخفضة 

جدا".

ناشط في نقابة يونايت، المملكة المتحدة

  

في األرصفة والممرات المائية ...

"العمل المؤقت هو استراتيجية متعمدة 
لخفض مستويات األجور وظروف العمل. 

حيث أنك تمكث بجانب الهاتف لمعرفة ما 
إذا كان لديك عمل لهذا اليوم أم ال. وهو 

يعني ايضاً ساعات طويلة زيادة في العمل 
أو ساعات غير كافية من العمل لكسب 

العيش. دخلك يصبح غير مستقر. واألسوأ 
من ذلك، إذا حاولت أن تصلح األمور في 

مكان عملك، فيمكن أن يتم التضحية بك 
بسهولة".

النقابة البحرية في نيوزيلندا
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في أعالي البحار ...

معظم البحارة، وال سيما البحارة من خارج 
أوروبا وأمريكا الشمالية، يعملون عبر عقود 

محددة المدة ويفتقرون ألمن الوظيفة 
الدائمة. وحتى أن بعض أولئك الذين يعملون 
على السفن المشمولة باتفاقيات ال�ITF ال 
يستطيعون أن يكونوا أعضاء في النقابات 

إال خالل الفترة الزمنية لهذه االتفاقيات.

في السكك الحديدية...

يتم فقدان أعداد كبيرة من الوظائف في 
قطاع السكك الحديدية بسبب االستعانة 

بمصادر العمالة الخارجية والتعاقد من 
الباطن. في إندونيسيا، على سبيل المثال، 

العاملون في بيع التذاكر والصيانة وتنظيف 
مسارات القطارات وعربات الطعام، 

معظمهم اآلن يأتي من مصادر العمالة 
الخارجية. "إنه ألمر مربك جدا تنظيم كل 

هذه االنواع المختلفة من عقود العمل."

نقابة عمال السكك الحديدية االندونيسية  
)SPKSA(
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في النقل الحضري ...

" لمدة 20 عاما كانت الباصات الصغيرة 
هي الوسيلة الرئيسية للنقل في العاصمة 

الجورجية تبليسي. تسببت األزمات 
االقتصادية والسياسية في بداية 

التسعينيات في االنهيار التام للخدمات 
التي تقدمها البلدية، بما في ذلك النقل. 
وغطيت هذه الفجوة من خالل مشغلي 

النقل غير النظاميين باستخدام الباصات 
المستعملة من تركيا وألمانيا، والباصات 

المتداعية المنتجة في االتحاد السوفياتي 
في الثمانينات. ونظرا لتفشي الفساد 

والرأسمالية واصلت وسائل النقل في النمو 
لتشكل جزءاً من االقتصاد غير الرسمي".

نقابة موظفي النقل والطرق السريعة، 
جورجيا

في النقل البري ...

"في الوقت الراهن تضم النقابة في 
عضويتها 3،500 عضو ممن يدفعون 

اشتراكات العضوية وما يقدر بـ 80،000 من 
األعضاء غير الدافعين. جميع أعضائنا هم 

من العمال غير الرسميين الذين يعملون في 
شركات النقل وصناعة بناء الحافالت. ويقدر 
حجم العضوية المحتملة بحوالي 314،000 

عضو إذا أمكن تنظيمهم".

نقابة سائقي شاحنات المسافات 
الطويلة وعمال الخدمات في كينيا
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في مصائد االسماك...

مصنع تجهيز األغذية البحرية في المبونج، 
إندونيسيا، الذي تملكه شركة فيليبس 

فودز ومقرها الواليات المتحدة، يوظف 1900 
عامل، 96 في المائة منهم من النساء و100 

في المائة يعملون بعقود مؤقتة. "العديد 
من العمال في مصنع المأكوالت البحرية 

عملوا لمدة 10 سنوات أو أكثر ولكنهم 
حرموا من فرصة العمل الدائمة ويدفع لهم 
أجور يومية فقط بمعدل 3.3 دوالر امريكي. 

جرى نضال شجاع ضد هذا النظام الوحشي 
للعمل غير اآلمن، وأخيراً فاز 200 من أعضاء 

النقابة بوظائف دائمة".

نقابة عمال شركة فيليبس للمأكوالت 
)IUF(  البحرية في اندونيسيا

في مجال السياحة ...

في جميع أنحاء العالم، يواجه العمال في 
صناعة السياحة سبل العيش المحفوفة 

بالمخاطر، ويكونون عرضة للتقلبات 
الموسمية، واألزمات االقتصادية 

والسياسية، ومستويات عالية من الحياة 
العملية غير المنظمة واالستغالل. 
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في خدمات النقل ...

العمال في وظائف الخدمات ضمن قطاع 
النقل هم أكثر عرضة ألن يكونوا عمالة غير 

مستقرة، ومن المرجح بشكل أكبر أن 
يكونوا من النساء، ويعملون كعمال نظافة، 
وفي المطاعم، وكعمال صيانة، أو كما في 

الصورة هنا، في بيع الوقود في كمبوديا.

العمال الشباب ...

العمال الشباب يتواجدون في طليعة قطاع 
األعمال غير المستقرة أو الهشة. العديد 

من أرباب العمل يتعمدون استهداف 
الشباب لتوظيفهم في معظم الوظائف 

غير المستقرة وغير الرسمية.

النساء العامالت ...

رغم أن المرأة غير ممثلة بالشكل 
المطلوب في القوى العاملة في النقل 
ككل، إال أنها موجودة بشكل كبير في 
األعمال غير المستقرة وغير الرسمية، 

وعلى األرجح أن تكون موجودة في األعمال 
ذات األجور المنخفضة، واألوضاع المتدنية، 

وفي أكثر أشكال انعدام األمن الوظيفي في 
قطاع النقل.
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العمل غير المستقر أو العمل الهش   ● 
ينقل المخاطر والمسؤوليات من رب 

العمل إلى العامل.

العمل غير المستقر يولد عدم اليقين   ●
وانعدام األمن.

استبدال الوظائف الدائمة بوظائف ذات   ●
عقود مرتبطة بالمدة: مثل العقود 

محددة المدة، أو ذات المدى القصير، أو 
المؤقتة، أو الموسمية، أو العمالة 

اليومية، أو العمالة العرضية.

العالقات بين أصحاب العمل والعمال   ●
تصبح أكثر تعقيدا حيث يتم تجزئة 

المؤسسات وتشتيتها عبر المقاولين من 
الباطن، وأصحاب االمتياز ووكاالت 

التوظيف ووكاالت العمالة المؤقتة.

أصحاب العمل يموهون ويخفون   ●
موظفيهم على أنهم "عمال مستقلون" 
يعملون لحسابهم الخاص. هناك بعض 

الشركات الكبرى عمليا ال يوجد لديها 
موظفين معترف بهم رسميا على 

اإلطالق!

العمالة غير المستقرة  يدفع لهم عادةً 
بشكل أقل غيرهم، وفي كثير من الحاالت 

أقل بنسبة 50 في المائة من العاملين 
بعقود دائمة. عامل الوكالة يقوم عادة 

بنفس وظيفة زميله أو زميلتها ولكن بأجر 
أقل بكثير وبدون الحصول على المنافع. 

بسبب انعدام األمن الوظيفي، والمنافسة 
ضد العمال من وكاالت العمل األخرى 

والتهديد بسبب وفرة العمالة وإمكانية 
الفصل من العمل، فإن العمالة غير 

المستقرة تعمل لفترات أطول، وبزيادة في 
ساعات العمل غير االجتماعية )ايام العطل( 

وذلك من أجل تأمين دخل الئق.

األجور وظروف العمل للعمالة غير 
المستقرة هي ذات نوعية رديئة، وببساطة 
وجودك في العمل ال يشكل لك أي ضمانة 

لالستقرار أو تحسين مستويات المعيشة. 
ومع أن الكثير من الناس يعملون من خالل 

وكاالت العمل في نفس الوظيفة لفترة 
طويلة من الزمن من دون تحويلهم إلى عقد 

دائم، إال أنهم يبقون عماالً مؤقتين 
يتعايشون مع التهديد المستمر بالفصل 

من العمل. وتضطر بعض العمالة غير 
المستقرة إلى التنقل بين

عدة مناصب بانتظام وقبول أعمال تبعد 
مسافات طويلة عن المنزل. المهاجرون 

والشباب يعانون كثيرا من الزيادة في هذا 
النوع من العمل ألنه هو المصدر األكثر 
توافراً للدخل بالنسبة لألشخاص الذين 

يعانون من ضعف التعليم وضعف التدريب 
ومحدودية اآلفاق المستقبلية.

وهناك أيضا تأثير خطير على الصحة حيث 
تكون فرصة العمالة غير المستقرة أقل في 
تلقي التدريب الذي يتناسب مع العمل  في 

ما الذي نعنيه بالعمل 
"غير  المستقر"؟
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الوظائف المحفوفة بالمخاطر. باإلضافة 
إلى التأثير على الصحة العقلية، مدفوعا 

بالضغط المستمر من أجل االحتفاظ 
بالوظيفة وقبول األوضاع السيئة من أجل 

البقاء على قيد الحياة. عدم وجود إجازة 
مرضية مدفوعة األجر والحصول على 

الخدمات الصحية يزيد من تفاقم هذه 
المشكلة ويعرض العمالة غير المستقرة 
لخطر البطالة لفترات طويلة عند المرض 

أو التعرض للحوادث.

هيرميس 'توصيل الطلبات المنزلية'

هيرميس هي أكبر شبكة للشحن السريع المتخصص بتوصيل الطلبات للمنازل في 
المملكة المتحدة، حيث تقوم ب� 115 مليون شحنة من الطرود سنويا، ويبلغ حجم 

مبيعاتها أكثر من 400 مليون دوالر امريكي.

القوى العاملة الحقيقية هي 9،000 موظف مستقل يعمل لصالح الشركة  -تشكل 
النساء نسبة 60 في المائة منهم.

وفقا لعمال هيرميس، فهم يحصلون على 0.5 جنية استرليني )حوالي 0.8 دوالر 
امريكي( لكل طلبية، ويجب عليهم التكفل جبميع النفقات الخاصة بهم، بما في 

ذلك استخدام سياراتهم الخاصة. وعلى افتراض أنهم سيتمكنوا من تقديم خمسة 
طرود في الساعة في المناطق الحضرية، فإنهم سوف يكسبوا 2.5 جنية استرليني 

للساعة. بينما الحد األدنى الحالي ألجور البالغين في المملكة المتحدة هو 6.19 جنية 
استرليني )10 دوالر امريكي( في الساعة.

في ألمانيا، أصبحت مجموعة هيرميس للدعم اللوجستي )HLG( أكبر شركة خدمات 
مستقلة في البالد لتوصيل الطلبات للمنازل لحساب تجار التجزئة على االنترنت.

وكال الشركتان هما جزء من مجموعة أوتو، وهي شركة ألمانية األصل لتوصيل 
الطلبات البريدية، والتي تدعي بأنها أكبر شركة تجزئة في العالم على شبكة اإلنترنت 

لبيع منتجات األزياء ومنتجات الحياة العصرية.
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وكاالت العمل المؤقت.

أفاد ما يقرب من نصف المشاركين في 
استبيان ال� ITFأنه كان هناك زيادة في أعداد 

وكاالت العمل المؤقت في أماكن عملهم. 
الوكاالت عبر الوطنية الكبيرة اآلن تقدم 
ألرباب العمل الفرصة إلدارة مشاريعهم 

بالحد األدنى من الموظفين، مع توفير 
الوكالة للعمالة النوعية التي تعمل في 

صميم العمليات.

هذه العمالة استعملت سابقا بشكل 
اساسي كوسيلة لملء الفجوات في القوى 

العاملة على المدى القصير )العمال 
الموسميين، الموظفين االضافيين للفترات 

القصيرة ...الخ(، ولكن عمال الوكاالت 
المؤقتة أصبحوا اآلن السمة الدائمة في 

العديد من أماكن العمل.

"اننا نحاول تنظيم هؤالء العمال الضعفاء، 
إال أن وكاالت العمل المؤقت والمقاولين 

يحركونهم بشكل كبير، لذلك يصبح من 
الصعب على نحو متزايد تشكيل خريطة 

ألماكن تواجدهم. على مدى السنوات 
الثالث الماضية، شهدنا زيادة مطردة في 

استخدام عمال الوكاالت، فضال عن 
المقاولين العاملين لحسابهم الخاص 

والذين يجبرون موظفيهم على االختيار ما 
بين العمل بصورة غير قانونية أو فقدان 

وظائفهم. وهناك نزعة لتوظيف العمالة 
غير المستقرة فقط. وأنا أعلم عن مواقع 

في إنجلترا يوجد لديها أكثر من 600 عامل 
وكالة ".

نويل كوارد، اللجنة الوطنية لعمال توزيع 
التجزئة والنقل التجاري اللوجستي، 

نقابة يونايت، المملكة المتحدة

" وفي عام 2004، تم تقسيم قطاع الموانئ 
إلى قسمين هما: عمل الرصيف التقليدي 

واألنشطة الجديدة التي يسمى 
بـ'اللوجستية'، والتي يحق فيها ألرباب 

العمل توظيف العمال من خارج المجمعات 
التقليدية لعمال الموانئ. وهذا طبيعياً 

يجب أن يؤدي إلى وجود فرص لعقود محددة 
المدة، ولكن أرباب العمل يستغلون هذه 

الفرص لتوظيف عدد هائل من عمال 
الوكاالت، وغالبا ما يدفع لهم دون المعدالت 

الطبيعية للرواتب ".

 ACV ،ميشال كالس، رئيس قسم المياه
TRANSCOM، بلجيكا 

في أسوأ أشكال العمالة غير المستقرة، 
يوجد هناك الماليين من العمال غير 

الرسميين يصارعون للبقاء على حافة 
المعيشة، وال يتم احترام حقوقهم، وهم 

معرضون بشكل كبير للكوارث االقتصادية 
والطبيعية.

عمال النقل غير الرسميين عموما يضطرون 
للعيش على دخل منخفض جدا، وغالبا ما 

يكسبون أقل من 1 دوالر امريكي يومياً. 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن معظمهم يضطر 

إلى العمل ساعات طويلة للغاية، مع تحمل 
مشقة الدخل غير المنتظم. السائقون 

يتحملون نفقات مثل إيجار المركبات، 
والرشاوى والصيانة والبنزين والتراخيص 

والغرامات التي تقلل إلى حد كبير من 
دخلهم اليومي. ويواجه العديد من عمال 

النقل أيضا مشاكل الديون وهم يكافحون 
من أجل دفع إيجار سيارتهم والفوائد 

الكبيرة إلى المقرضين.
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وألن األجور منخفضة للغاية، فإن عمال 
النقل غير النظاميين يلتزمون بساعات 

طويلة من العمل كل يوم من أجل الحصول 
على دخل الكفاف. التنافس على العمل 

وخصوصاً بوجود وسائل النقل العام يعني 
أنه يمكن أن تستغرق وقتا طويال حتى 

تلتقط بعض الركاب من أجل توصيلهم 
لكسب  بعض المال. أما سائقو نقل 

البضائع فهم غالبا ما يغيبون بعيدا عن 
المنزل لعدة أيام أو أسابيع في كل مرة.

الشرطة، والسلطات المحلية، ومراقبة 
الحدود وموازين مراقبة االحمال الزائدة على 

الطرق كلها مصادر محتملة للفساد 
والرشوة لعمال النقل. ومن أجل الحصول 

على الحق في سلوك بعض الطرق أو 
التغاضي عن بعض أنظمة السالمة غالبا 

ما يطلب المسؤولون دفعات مالية من 
العمال وغالبا ما يأخذون نسبة كبيرة من 

دخلهم. السائقون الذين يعملون في 
الشحن لمسافات طويلة يواجهون أيضا 

مخاطر الخطف والسرقة، مما يجعل من 
الصعب عليهم أن يأخذوا قسطاً من الراحة 

أو أن يتركوا سياراتهم بدون مراقبة.

هناك مشاكل كبيرة تتمثل بالمعايير 
المتدنية للصحة والسالمة في قطاع 

النقل غير النظامي. على سبيل المثال، 
سوء حالة المركبات وضعف صيانتها 

يعرض العمال للخطر؛ الطرق غير المعبدة 

اكتشف فوائد قوة العمل المرنة.

ما مدى السرعة التي يمكن أن تضبط بها أعمالك؟ مع مانبور جروب، يمكن أن تصبح 
أعمالك أكثر مرونة - وتنافسية - وذلك مع حل قوة العمل المرنة الذي نقدمه لك. 

حلول التوظيف التي نقدمها توفر األشخاص المؤهلين الذين تحتاجهم، وفي الوقت 
الذي تحتاجهم فيه.

 خفض التكاليف الخاصة بك
يمكنك زيادة أعداد الموظفين أو خفضها بسهولة حسب تقلبات األعمال وذلك 

لحماية القوى العاملة الدائمة الخاصة بك أو للتحكم في التكاليف. مع وجود مانبور 
جروب إلى جانبك، تستطيع تخفيض التكاليف المرتبطة بالتوظيف، والمنافع، 

والتقاعد والضرائب والتعويض على المدى الطويل.

 الشراكة معك
نحن نعمل عن كثب مع فريقك لضمان أن تقوم حلولنا التوظيفية بدعم استراتيجيات 
القوى العاملة لديك. بالنسبة للكثيرين، نحن نشكل المورد الوحيد الذي يمكنه إدارة 

جميع جوانب القوة العاملة الطارئة.

http://www.manpowergroup.co.uk/employers/resourcing-services/temporary
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والقيادة بسرعات عالية تجعل الحوادث 
أكثر شيوعا سواًء في نقل الركاب وسط 

المدن أو في نقل البضائع لمسافات طويلة. 
عدم وجود األجر خالل العطالت واإلجازات 

المرضية، باإلضافة إلى ساعات العمل 
الطويلة المطلوبة لكسب لقمة العيش 

يضع العمال تحت قدر كبير من التوتر 
واإلرهاق، مما يعرضهم ويعرض سالمة 

ركابهم وسالمة زمالئهم من مستخدمي 
الطريق إلى للخطر. كما أن فرصة اإلصابة 

بفيروس نقص المناعة /اإليدز هي أيضا 
عالية بين سائقي المسافات الطويلة الذين 

يقضون وقتا طويال بعيدا عن أسرهم.

وبحكم أن هذه العمالة غير رسمية، فعلى 
األغلب عدم حصولها على الحماية 

االجتماعية. كما أن المعاشات التقاعدية، 
واإلجازة المرضية والعطالت الرسمية 
المدفوعة األجر وإجازة األمومة ليست 

متاحة في االقتصاد غير الرسمي مما يترك 
العمال عرضة للصدمات. في العديد من 

البلدان النامية حيث االقتصاد غير الرسمي 
في أقوى حاالته، ال يوجد هناك حماية من 

الدولة ألي نوع من استحقاقات العمالة.

هذه ساحة نضالنا. 

يقوم أصحاب العمل وبدعم من السياسات 
الحكومية الليبرالية بالضغط باستمرار 

نحو " مرونة العمل"، في محاولة لتحويل 
العمالة باتجاه الوظائف غير المستقرة. أما 

النقابات فهي في نضال مستمر لمقاومة 
هذا التوجه. وكثفت األزمات المالية التي 

حدثت في السنوات األخيرة من هذا الصراع: 
العمالة القياسية آخذة في التقلص، 

واالقتصاد غير الرسمي يتوسع، والجميع 
تحت ضغط متزايد نحو العمل غير 

المستقر أكثر من أي وقت مضى، وخاصة 
في قطاع الشباب والنساء العامالت.
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كم هو عدد عمال النقل العاملين في الوظائف غير المستقرة؟ 

ال أحد يعرف حقا على وجه التحديد، والحكومات نادرا ما تجمع المعلومات حول ذلك. 
وتشير الدالئل إلى أن العمال غير الرسميين يشكلون األغلبية ضمن قطاع عمال النقل 

في العالم.

االتحاد الدولي للنقابات )ITUC( يشير إلى أن 50 في المائة من القوى العاملة في 
العالم، أي أكثر من 1.5 مليار عامل، تقع ضمن نطاق العمالة المستضعفة.

االتحاد الدولي لوكاالت التوظيف الخاصة )CIETT(، وهو منظمة ألصحاب العمل الذين 
يمثلون وكاالت العمل المؤقت، قّدر في عام 2009 أن هناك 72،000 وكالة توظيف خاصة 

في جميع أنحاء العالم تدير 9 ماليين عامل، ويبلغ حجم عائداتها مجتمعة 203 مليار 
يورو.

وذكرت ال� CIETT أيضا بأن 80 في المائة من الشركات تستخدم العمالة التي تقدمها 
الوكاالت، وأن 60 في المائة من عمال الوكاالت تقل أعمارهم عن 30 سنة. وتمثل اليابان 

24 في المائة من السوق العالمية وبأكثر من 20،000 وكالة توظيف.

وفي دراسة استقصائية قام بها ال�ITF على النقابات المنتسبة له في عام 2012، أفاد 
81 في المائة من الذين استجابوا للدراسة بوجود أعداد كبيرة من العمالة غير 

المستقرة في أماكن عملهم، بينما أفاد 62 في المائة بوجود زيادة فيها. وأفادت جميع 
النقابات في البلدان النامية بوجود العمالة غير المستقرة في أماكن عملهم وبأعداد 

متزايدة.

74 في المائة من جميع النقابات و100 بالمائة من النقابات في البلدان النامية أفادت 
بزيادة في أعداد عمالة النقل غير الرسمية.
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ال. منذ وقت ليس بالبعيد كانت جميع 
العمالة غير مستقرة وغير رسمية. ولكن 

فقط من خالل قوة الحركة النقابية في 
القرن ال�20 بدأ بعض العمال، ومعظمهم 

من الرجال في البلدان الصناعية، بالفوز 
بوظائف آمنة وطويلة األجل مع الحماية 
االجتماعية وحقوق العمل التي يحميها 

القانون.

يعتقد البعض أنه من خالل التصنيع، فإن 
المزيد والمزيد من العمال سوف يتمتعون 
بفوائد التنظيم الجيد، والذي بني من قبل 
أجيال من النقابيين، وستختفي المشاهد 

مثل تلك التي في الصورة أعاله ببساطة مع 
مرور الوقت.

العكس هو الصحيح. ما لم نقم بعملية 
التنظيم، فإنه سيتم دفع عمال النقل في 

جميع أنحاء العالم مرة أخرى إلى ظروف 
العمل السيئة المتمثلة في االعمال غير 

المستقرة وغير الرسمية.

 هل هذا جديد؟

عمال الرصيف األيرلنديين يصطفون من أجل الحصول على يوم عمل، 1901
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بكل بساطة، ألنه ليس لدينا سوى 
القليل من الخيارات.

في حين يمكننا أن نبذل قصارى جهودنا 
لمقاومة تآكل العمل الالئق، إال أنه لن 

نستطيع الفوز أبداً دون تنظيم عمال النقل 
الذين يعملون في األعمال غير المستقرة 

وغير الرسمية.

وإذا فشلنا في التنظيم، سوف تصبح 
النقابات ببساطة أكثر هامشية، وعاجزة، 

وغير ذات صلة مع الحياة العملية للغالبية 
العظمى من عمال النقل.

لماذا ننظم العمالة غير المستقرة؟  

"لدينا جميعا واجب لتعزيز حياة العمالة 
غير المستقرة. نحن بحاجة لمعرفة ما 

قامت به النقابات لمساعدتهم، وأن نعرف 
تماما المكاسب التي تحققت من خالل 

المفاوضات بالنيابة عنهم، وما هي التدابير 
التي وضعتها النقابات لضمان شمول 

العمالة غير المستقرة ".

مارتن كابومبيزا، منظم في النقابة 
العامة لعمال النقل، ماالوي
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1.  هل نقابتنا متكيفة مع الهدف؟

قبل أن نبدأ بالتنظيم علينا أن نتأكد من أن 
نقابتنا لديها سياسات متفق عليها 

وخدمات وإطار دستوري )قواعد العضوية 
والهياكل واإلجراءات وغيرها(، والتي بدورها 

تلبي احتياجات العمالة غير مستقرة، 
وتمكنهم من أن يكونوا أعضاء نشطين 

بشكل كامل في النقابة.

وقد يتطلب ذلك تغييرات على الطريقة 
التي تعمل بها النقابة وتعديل  على الموارد 

المخصصة.

بالنسبة لبعض النشطاء، قد يتطلب ذلك 
طريقة مختلفة في التفكير حول ماهية 

النقابة، ولمن تكون النقابة. البعض قد 
يكون مرتبكاً أو حتى عدائياً تجاه هذه 

الفكرة، وكما توضح هذه التعليقات:

"ال يزال هناك العديد من عمال النقل ممن 
يعملون بشكل دائم في الشركات الكبيرة 

والذين ليسوا بعد أعضاء في النقابة. 
ينبغي أن ننظم هؤالء أوال، قبل النظر في 

مسألة العمالة غير الرسمية".

"عمال الوكاالت هؤالء  يتصيدون وظائفنا. 
يجب علينا أن نتخلص من هذه الوكاالت 
تماما قبل أن يشردونا ويحلوا محلنا اليد 

العاملة الرخيصة. يجب أن نتصدى لهم، ال 
أن ننظمهم".

"هؤالء 'العمال' ليسوا عماالً على اإلطالق. 
انهم مسؤولون عن كل االختناقات المرورية، 

والتلوث، وجرائم الشوارع. أنها فقط 
يخلقون المتاعب، ونحن ال نريدهم في 

نقابتنا "

"العمال غير الرسميين ببساطة ليسوا 
على استعداد لدفع مستحقات النقابة وال 

يمكنهم تحملها. وهذا يعني أنه إما أن 
يقوم ذوي 'الوظائف المناسبة' منا بتقديم 

الدعم لهم، أو أن النقابة سوف تفلس".

"نحن نقابة، ولسنا جمعية خيرية. هؤالء 
الناس الذين يعملون لحسابهم الخاص 

ببساطة يبحثون عن فرص لكسب المال، أو 
الحصول على قروض رخيصة أو يريدون 

توسيع أعمالهم".

"بعض هؤالء العمال هم بالكاد يعرفون 
القراءة والكتابة وليس لديهم معرفة عن 

الحركة النقابية. انا موافق على تنظيمهم، 
ولكن يجب فقط أن يسمح لهم بالترشح 

لالنتخابات كقادة عندما يستطيعون أثبات 
قدراتهم". 

10 اسئلة رئيسية للمنظمين
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هذه ليست مخاوف عادية. وإذا لم يكن لدى 
الناشطين النقابيين والقادة فرصة 

لمناقشة هذه القضايا وأخذها على محمل 
الجد، والتوصل إلى اتفاق مشترك، فإن 
مبادرة التنظيم سوف تكون فاترة في 

أحسن أحوالها. وفي أسوأ األحوال يمكن أن 
تؤدي إلى انقسامات خطيرة داخل النقابة.

إذا أثارت مبادرة تنظيم جدية للعمالة غير 
المستقرة تساؤالت حول تغير الهيكلية 
الرئيسية داخل النقابة، فيجب علينا أن 

نولي اهتماما جيداً للعملية الديمقراطية 
لصنع القرار، وضمان أن الجميع يملك 

الفرصة السماع صوته والمساهمة في 
صنع القرار. وأنجع وسيلة للقيام بذلك هي 

من خالل التعليم والنقاش المفتوح.

أشرك القيادة والنشطاء واألعضاء في 
التعليم والمناقشة حول الطبيعة 

المتغيرة لصناعة النقل، ونمو العمل غير 
المستقر والعمل غير الرسمي، والتركيبة 
المستقبلة لنقابات النقل والغرض منها. 

لألسف، بعض االنقسامات داخل النقابة 
تكون بسبب قادة النقابات القدامى الذين 

يقاومون عمليات التجنيد والتنظيم واسعة 
النطاق للعمالة غير المستقرة وغير 

الرسمية خوفاً من أن يفقدوا مواقعهم. 
وبطبيعة الحال ال مفر من ذلك فإذا كانت 
النقابة تنظم مجموعة جديدة كبيرة من 

العمال، عندها يكون لهم كل الحق في 
الترشح لالنتخابات وتحدي تلك القوى 

المتمسكة.

اسأل عن الكيفية التي ستبدو فيها 
النقابة بعد عشر سنوات إذا كنا ال نقوم 

بالتنظيم الصحيح وال نقوم بتمثيل 
العمالة غير المستقرة وغير الرسمية في 

بالدنا؟

أدع بعض العمال غير الرسميين أو غير 
المستقرين إلى المناقشة. ادعهم إلى 
الكالم في االجتماعات، وحضور الدورات 

التدريبية التي تقدمها، وأكتب مقاالت في 
النشرات اإلخبارية الخاصة بنقابتك.
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2. هل نحن شموليون؟ 

بمجرد أن يكون لدى النقابة سياسات متفق 
عليها لتنظيم العمالة غير المستقرة وغير 
الرسمية، اسأل عما يجب القيام به للتأكد 
من أنهم يمكن أن ينضموا للنقابة، ويمكن 

أن يشاركوا بشكل كامل في الهياكل 
الديمقراطية وصنع القرار في النقابة. 

راجع دستور وقواعد وهياكل نقابتك. هل 
دستور نقابتك يمكنك من تنظيم عمال 

النقل، بغض النظر عن وضعهم 
الوظيفي؟

بعض الدساتير النقابية ربما تعترف فقط 
باألعضاء الذين لهم هوية محددة أو 
يعملون لدى  صاحب عمل محدد، أو 

تستبعد العمال المؤقتين وعمال الوكالة 
والعاملين لحسابهم الخاص أو غيرهم.

تفترض بعض هياكل النقابات بأن العمال 
يعملون ألصحاب عمل مستقرين وأماكن 
عمل عادية - فروع النقابات يتم تنظيمها 

حول وحدات مفاوضة فردية قد تستبعد 
العمالة غير المستقرة على سبيل المثال.

كيف سيبدو شكل الهياكل واللوائح في 
نقابتك إذا طلب منها أن تضم العمالة غير 

الرسمية وغير المستقرة؟ بعض النقابات 
المنتسبة لل�ITF لديها بالفعل دساتير 

تتيح لها بشكل صريح تنظيم ودعم 
العمالة غير المستقرة وغير الرسمية، 

وتتيح لهذه العمالة أن تكون ممثلة بشكل 
صحيح في مجالس اإلدارة والقيادة.

في بعض البلدان، قد تسعى قوانين العمل 
لمنع التنظيم النقابي للعمالة غير 

الرسمية أو غير المستقرة.

ما هي القوانين واللوائح والسياسات   ●
المتعلقة بهذه الفئات من العمال؟

هل توجد قوانين عمل وطنية تغطي   ●
هؤالء العمال؟

هل هناك قوانين تمنعهم من االنضمام   ●
رسمياً للنقابات أو تأسيس نقابة؟

هل هناك سلطة معنية مسؤولة عن   ●
الترخيص؟ من هي؟

إذا كان مكان العمل هو مكان عام، ما هي   ●
القوانين واللوائح التي سُيعمل بها؟ ومن 

يحددها؟ ومن يطبقها؟

إذا كان القانون يمنع العمالة غير 
الرسمية أو غير المستقرة من عضوية 

النقابات، اطعن في هذا القانون. إن حظر 
عضوية النقابات على أساس عالقات 

العمل هو انتهاك واضح للحق األساسي 
في حرية تكوين الجمعيات. 

وفي الوقت الراهن، حيثما كانت العضوية 
المباشرة في النقابة غير مناسبة أو 

ممنوعة بموجب قانون العمل، فإننا بحاجة 
إلى سياسات واضحة ومتفق عليها للعمل 

في تحالفات مع جماعات العمالة غير 
الرسمية وغير المستقرة التي يمكن 

تنظيمها خارج هياكل النقابة التقليدية.
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وهناك أمثلة عديدة لمنظمات عمالة غير 
رسمية تعمل كما لو كانت نقابات عمالية، 
ولكن بدون أن يتم تسجيلها أو االعتراف بها 

على هذا النحو، مثل الجمعيات غير 
الرسمية، وجماعات المساعدة الذاتية، 

والتعاونيات، والمنظمات غير الحكومية 
.)NGOs(

تذكر أنه طريق ذو اتجاهين. العمال 
أنفسهم قد يشعرون أن النقابات ليست 

مناسبة بالنسبة لهم. بعضهم قد يكون 
له تجربة سيئة خالل عضوية النقابات 

العمالية في عمله سابقاً كما توضح هذه 
التعليقات:

"النقابات العمالية لم تفعل أي شيء 
بالنسبة لنا. انهم فقط مهتمون في 
حماية وظائفهم ذات األجور الجيدة".

"أنا ال أملك المال أو الوقت حتى اشارك في 
النقابة العمالية. أنا أعمل طوال الوقت. 

متى يكون لدي الوقت للذهاب إلى مكتب 
النقابة، أو لحضور اجتماع؟ ". 

"معظم العمال هنا هم من الشباب. أما 
النقابات هي فقط لكبار السن من الرجال 

ذوي البزات الرسمية. ماذا يمكنهم أن 
يقدموا لنا؟ ".

"كل هذه النقابات معنية فقط في 
السياسة. انهم يهتمون بعشاء فاخر مع 

القادة السياسيين أكثر من اهتمامهم 
بالتحدث إلينا".
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3. من الذين نقوم بتنظيمهم؟

قد يبدو هذا السؤال سهالً إال أنه أكثر 
تعقيدا مما قد يُظن ألول وهلة.

هل سيقوم سائق شاحنة يعمل لحساب 
وكالة للعمل المؤقت بتشجيع غيره من 
العمال المؤقتين غير العاملين في قطاع 
النقل على االنضمام للنقابة؟ هل ينبغي 

لنقابة سائقي حافالت غير رسميين أن 
تضم أيضا عمال تشغيل أكشاك الطعام 

الموجودة في محطة الحافالت؟ هل ينبغي 
على نقابة لسائقي سيارات األجرة ان تقبل 

تجنيد بائعي الوقود على جوانب الطرق؟ هل 
ينبغي لعمال مطعم ماكدونالدز الموجود 
في محطة السكك الحديدية أن يشتركوا 

مع سائقي القطارات في نفس النقابة؟ هل 
ينبغي على نقابة سائقي سيارات األجرة أن 
تشمل أيضا أولئك الذين يملكون سيارتين 

أو ثالثة سيارات أجرة؟ أو حتى 20 سيارة 
أجرة؟

متى يصبح العامل صاحباً للعمل؟ الفرق 
بين 'العمال' و 'رجال األعمال' وأصحاب 

العمل' يمكن أن يصبح مربكاً وغير واضح 
في االقتصاد غير الرسمي.

الحكومات ومنظمات أصحاب العمل غالبا 
ما تروج العمال غير الرسميين على أنهم 

رجال أعمال، وتشجع المواالة مع أرباب 
العمل، وليس مع الحركة العمالية.

أعداد كبيرة جدا من مشغلي النقل غير 
النظامي وغير المستقر يعملون لحسابهم 

الخاص يستأجرون أو يشترون سياراتهم 
الخاصة، ويديرون أعمالهم الخاصة 

الصغيرة. وحتماً بعضهم استطاع أن يدبر 
أو يقترض المال الكافي المتالك أكثر من 

مركبة واحدة، ويمكنهم أن يبدأوا في 
توظيف العمال اآلخرين كمشغلين لديهم. 

وهم بذلك يصبحون أرباب عمل.

هل ينبغي أن يكون هؤالء في النقابة أم في 
جمعية ألصحاب العمل؟ عند أي نقطة 

يجب أن ينظر إليهم على أنهم لم يعودوا 
يتشاركون نفس بوتقة العمال؟ هل عندما 

يمتلك أحدهم شاحنة أو اثنين من 
الشاحنات؟ أم عندما يدير أحد سائقي 

التوك توك اسطوالً من 10 مركبات؟

هل يرى كل اولئك أنفسهم 'كعمال'؟ هل 
يوجد هناك توترات بين العمال وأصحاب 

األعمال الصغيرة؟ هل يمكن حل هذه 
التوترات داخل النقابة؟
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4.  هل هم فعليا منظمون؟ 

أهو سؤال غبي؟ الهدف هو بناء منظمة 
نقابية قوية شاملة لعمالة النقل غير 

المستقرة وغير الرسمية. ولكن ربما يكونوا 
بالفعل منظمين !

أماكن العمل غير الرسمية، سواء كانت 
الشوارع، أو المناطق المحيطة بالمحطات 

والمطارات وبوابات الرصيف، أو غيرها من 
محاور النقل النشطة، قد تبدو للوهلة 

األولى فوضوية وغير منظمة. ولكن نظرة 
فاحصة سوف تكشف بشكل مؤكد عن 

وجود مستوى عال من التنظيم، ربما تطور 
على مدى سنوات عديدة.

عمال النقل غير النظامي لديهم العديد 
من الطرق التي ينظمون فيها أنفسهم، 

سواء من خالل ترتيبات بسيطة مثل 
االصطفاف في طوابير منظمة بانتظار 

الركاب، أو من خالل وضع 'أسس' للترويج 
ألعمالهم، أو االتفاق على نقاط معينة 

لتحميل وتنزيل البضائع والركاب، الخ. في 
بعض األحيان يتم تنظيم هذه األمور من 

خالل الجمعيات غير الرسمية أو جماعات 
المساعدة الذاتية أو الجمعيات التعاونية 

والتي تم أنشاؤها من قبل العمال أنفسهم. 
ولكن هناك أيضا أمثلة عديدة لتنظيمات 

غير رسمية انشئت من خالل العصابات 
اإلجرامية، والفاسدين من المسؤولين 

والشرطة، ومسؤولي الحماية المبتزين.

قد يكون هناك أيضا تاريخ لمنظمات أخرى 
حاولت تنظيم عمال النقل، أو أنها قد 
فعلت ذلك بالفعل؛ وهذا يشمل بعض 

النقابات والمنظمات غير الحكومية، 
والجماعات المحلية، والمنظمات الدينية 

الخ.

وقد يكون العمال هم بالفعل أعضاء في 
نقابة عمالية، لكنها ربما لم تسجل، أو لم 

يعترف بها رسميا، أو ربما تكون ُمَقنّعة 
"متخفية" تحت شكل آخر من أشكال 

التنظيم.

من الضروري فهم التنظيم على مستوى 
الشارع. ما هي أنواع التنظيمات 

الموجودة؟ هل تعامل العمال مع بعض 
القضايا سابقاً أو قاموا بإجراءات من قبل؟ 
ماذا حدث؟ هل كانت تجارب إيجابية؟ هل 

يوجد هناك قادة للعمال ملتزمون 
بالتنظيم على مبادئ الديمقراطية 

والتضامن؟
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5.  ما هو شكل التنظيم؟

العمالة غير المستقرة ليست بالضرورة 
راغبة أو قادرة على االنضمام إلى المنظمات 
النقابية المشكلة رسمياً. وكثيرا ما يواجه 

المنظمون اختيارات بين أشكال مختلفة 
من التنظيم:

هل ينبغي علينا تجنيد العمالة غير 
الرسمية وغير المستقرة بشكل مباشر 

في نقابتنا؟

هل ينبغي علينا أن نعزز المنظمة 
الحالية للعمالة غير الرسمية وغير 

المستقرة؟

هل ينبغي علينا أن ندعم انشاء منظمة 
جديدة؟

في حالة إنشاء منظمة جديدة، ما هو 
األنسب:

نقابة عمالية مسجلة رسميا؟  ●

نقابة عمالية "متخفية" كجمعية   ●
تطوعية؟

تعاونية؟  ●

منظمة مجتمعية؟  ●

مجموعة غير رسمية، ثم يتم تشكيلها   ●
عندما تتطور قدرتها وتنمو عضويتها؟

على سبيل المثال، االتحاد الوطني لعمال 
النقل في بوروندي )FNTT(، يشمل كال من 
النقابات والجمعيات، التي تغطي العمالة 

الرسمية وغير الرسمية. ولكن FNTT اعترف 
بأن العمالة غير الرسمية وغير المنظمة 

كان لديها العديد من المشاكل.

" لقد بدأنا بإجراء االتصاالت معهم، ولكن 
لم يكن ذلك سهالً لعدم وجود ممثلين 

لهم. حتى أولئك الذين شكلوا جمعيات قد 
تعرضوا للمضايقة بشكل منتظم من قبل 

اإلدارة أو الشرطة. لذلك قامت اللجنة 
التنفيذية التحاد الـFNTT بالذهاب إلى 

مواقع خدمات النقل المختلفة، مثل 
الشاحنات والحافالت وسيارات األجرة 
والدراجات النارية والدراجات الهوائية، 

وأوضحوا لهم الفرق بين الجمعيات 
والنقابات العمالية، وكيف تعمل كل 

منهما، وكيف يتم تأسيس كل منهما."

"لقد كانوا مهتمين بشكل جيد وبدأوا في 
إنشاء الجمعيات مثل جمعية سائقي 

الشاحنات، رابطة سائقي الشاحنات 
كايانزا، جمعية سائقي الحافالت، جمعية 
السائقين الخصوصيين، جمعية سائقي 

الشاحنات وسيارات األجرة، جمعية سائقي 
الدراجات النارية وسيارات األجرة وغيرها 
الكثير من التنظيمات في المحافظات 

."FNTT وكلها منتسبة للـ

"لقد حقق تنظيم العمالة غير الرسمية 
نجاحا كبيرا للـFNTT. العديد من العمال 

غير الرسميين قاموا بتشكيل النقابات، 
ويعرفون اآلن كيفية الدفاع عن حقوقهم".

 ،FNTT ديوغراتياس  بيريهانيوما، اتحاد
بوروندي
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تنظيم التعاونيات: سائقي الدراجات النارية وسيارات األجرة في رواندا 

تأسست الحركة النقابية الرواندية من أجل إعادة البناء في عام 1995، وذلك بعد اإلبادة 
الجماعية. مشروع منظمة العمل الدولية "سنديكوب" تم القيام به بالتعاون مع نقابة 

سائقي الدراجات النارية وسيارات األجرة )اسيتاموروا(. وهذا التنظيم يعتبر مثاالً حياً 
للكيفية التي يمكن بها أن تجتمع أفكار التعاونيات والنقابات معاً من أجل المساعدة 

في تنظيم عمال النقل في االقتصاد غير الرسمي.

واجه األعضاء مشاكل كبيرة تمثلت في رسوم االستئجار الباهظة لدراجاتهم 
وسياراتهم. حيث أنه بعد الدفع لمالك السيارة، والبنزين، وشراء المواد الغذائية، فإن 

السائقين يرجعون لمنازلهم بأقل من 1 دوالر في اليوم، في حين أنهم لو كانوا يملكون 
آلياتهم الخاصة الستطاعوا العودة بضعفين إلى ثالثة أضعاف هذا المبلغ. كما أنهم 

يواجهون مشاكل كبيرة تتمثل في مستويات الجريمة، واآلثار الصحية الناجمة عن 
التلوث، واللوائح المقيدة التي تفرضها السلطات.

عرف السائقون أنه سيكون في مصلحتهم االتحاد مع بعضهم البعض لتكوين نقابة. 
نقابة سائقي الدراجات النارية وسيارات االجرة )اسيتاموروا( لديها اآلن 2،500 عضو، وهي 
اآلن منظمة تنظيما جيدا ولقد تم التغلب على العديد من المشاكل التي واجهتها. تم 

االتفاق على حدود زمنية ليوم العمل، ويجري إحراز تقدم جيد في مجال تحسين سبل 
العيش من خالل التعاون. وتستخدم النقابة اآلن النظام المالي التكافلي، وتقوم 

بتشكيل مجموعات صغيرة ومنظمة تنظيما جيدا )هناك حاليا  18 مجموعة( وتجمع 
مبالغ صغيرة من المال من األفراد. ويتم استعمال 'النظام التكافلي' )أو المال من 

الصندوق( لشراء الدراجات النارية حيث يتم إعطاء المال لكل شخص في المجموعة 
بالتناوب.

تقوم اسيتاموروا أيضا بتدريب السائقين الشباب، وتدير مستودع للصيانة وقطع الغيار 
وتتفاوض مع شرطة المرور. ويتم تشجيع األعضاء على المشاركة في االدخار واإليداع 

لدى التعاونيات وهذا يتيح لهم الحصول على قروض طويلة وقصيرة األجل كنسبة من 
األسهم التي يمتلكونها. وقد أصبحت اسيتاموروا قادرة على شراء 57 دراجة نارية 

ألعضاء النقابة من أجل استعمالها.
"بفضل اسيتاموروا، اصبح لدي فرصة لشراء دراجتي الخاصة. نحن ندعم بعضنا 

البعض والنقابة تتفاوض مع شرطة المرور. وينبغي على جميع سائقي سيارات األجرة 
والدراجات النارية االنضمام للنقابة".

جوزيف، عضو في نقابة اسيتاموروا 
مع الشكر لستيرلنغ سميث، الكلية التعاونية
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6.  ما هي المطالب الرئيسية؟

الطريقة الوحيدة التي يعوَّل عليها لتحديد 
المطالب الرئيسية للعمالة غير المستقرة 

هي باالستماع إليهم. الهدف هو بناء قوة 
النقابة باالعتماد على المشاركة الفعالة 

من األعضاء. وال بد أن تأتي المطالب من 
األعضاء أنفسهم.

ومع ذلك، فمن األمثلة التي تقدمها 
النقابات المنتسبة لل� ITF وحلفائها، فإن 

هناك بعض المطالب الرئيسية العامة 
التي تتواجد في جميع أنحاء العالم.

جميع العاملين

حرية تكوين الجمعيات  ●
االعتراف النقابي وحقوق المفاوضة   ●

الجماعية

العمال العرضيين

سد الفجوة بين العمال العرضيين   ●
والعمال الدائمين
التوظيف الدائم  ●

الوضع الدائم للعمل الجزئي للعمال   ●
الموسميين

رفع القيود على توظيف العمالة غير   ●
المستقرة

الحق في التفاوض حول التوظيف  ●
تحدي التمييز واإلقصاء  ●

حق النقابات في تمثيل العمالة غير   ●
المستقرة

الحق في التوظيف النظامي  ●
وقف االستعانة بمصادر خارجية  ●

عمال الوكاالت

حضر عمالة الوكاالت  ●
الحق في االنضمام إلى نفس النقابة   ●
كالعمال الموظفين بشكل مباشر، 

والمساواة معهم في بنود المفاوضة.

العاملون لحسابهم الخاص

حضر العمالة المقنعة 'المتخفية '  ●
إدراج سياسات التخطيط الحضري   ●

والبيئي
حماية اجتماعية معقولة  ●

الحماية من الجريمة المنظمة  ●
انهاء مضايقات الشرطة والفساد  ●
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منهم قد ال يعرّفون أنفسهم على أنهم 
عمال نقل بقدر ما يسعون لكسب العيش 

في الشوارع قدر المستطاع. 

هل نحن نعمل مع المنظمات غير 
الحكومية؟

من المحتمل أن يكون هناك مجموعة من 
المنظمات غير الحكومية الداعمة، 
ووكاالت التنمية، والباحثين بشؤون 

النقابات، والمنظمات المجتمعية وغيرها، 
والذين سيكونون على استعداد للعمل مع 

النقابة. وقد يرغب البعض منهم في تطوير 
تحالفات طويلة األمد من أجل حمالت 

مشتركة.

أصبح "االقتصاد غير الرسمي" محورا 
رئيسيا لمنظمات  التنمية والمنظمات غير 

الحكومية. هذه المنظمات تشترك في 
جدول أعمال واسع يسعى لتحسين سبل 

العيش لعمال االقتصاد غير المنظم.

ومع ذلك، فإن هناك طرقاً وفلسفات 
واستراتيجيات مختلفة واسعة النطاق 

يبنون عليها أنشطتهم. هذه الطرق تتراوح 
من الدعم النشط لمنظمات العمال 

الديمقراطية، بما في ذلك النقابات، بناًء 
على نموذج حقوق العمال؛ إلى تشجيع ريادة 

األعمال، وتنمية برامج القروض الصغيرة 
الخ، بناًء على نموذج التنمية، والذي ربما قد 

يكون معادياً للتنظيم النقابي.

في بعض الحاالت، تتلقي المنظمات غير 
الحكومية NGOs أمواالً من الحكومات 

والمؤسسات المختلفة من أجل العمل مع 

7. من هم حلفاؤنا؟

من غير المحتمل أن نكون وحدنا من نرغب 
في تمكين عمالة النقل غير المنظمة وغير 
المستقرة. لذلك فمن المهم تقييم الذين 

قد يكونون على استعداد للمساعدة في 
بناء اتحاد نقل قوي وشامل.

 من المهم الحصول على الدعم من 
العمال المنظمين في اقتصاد النقل 

"الرسمي"، وفي سالسل التوريد التي 
تعتمد على عمالة النقل غير النظامية و/ أو 

غير المستقرة. وهذا قد يتطلب منا 
استثمار الوقت والجهد، وال سيما في 

االماكن التي قد يشعر العمال فيها 
بالتهديد أو التقويض نتيجة نمو العمالة 

غير المستقرة وغير الرسمية في قطاعهم 
أو في مكان عملهم.

من المهم أحيانا أن نكسب تأييد العمالة 
غير الرسمية وغير المستقرة التي يتم 
تنظيمها وغالبا ما تتشارك نفس مكان 

العمل )محطات الحافالت واألسواق 
والتقاطعات المزدحمة، الخ( أو قد تعتمد 

على عمال النقل في معيشتها، على سبيل 
المثال الباعة المتجولون، تجار السوق، 
الذين يجمعون النفايات إلعادة تدويرها، 

والسياحة، والمشتغلين بالجنس، وغيرهم.

ومن المهم أن ندرك أن العديد من عمال 
النقل غير النظامي أو غير المستقر قد 

يكون لهم أكثر من وظيفة، أو في كثير من 
األحيان قد يغيرون وظائفهم. فتجد البائع 
في الكشك اثناء النهار يقود سيارة أجرة 

ليال. وبائع اليانصيب في الشارع لهذا اليوم 
يعمل على عربة توك توك غدا. العديد 
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عمال القطاع غير المنظم. هذا يعني أن 
هذه المنظمات تعتمد معيشتها على 

التعامل الحصري مع مجموعتها الخاصة 
من العمال. وقد يكون بعض هذه المنظمات 

عبارة عن أرباب عمل "مقنعين". وقد 
يتطلعون إلى منظمات العمال 

الديمقراطية باعتبارها تهديدا منافساً 
لهم. ولذلك يلزم الحذر عند التعامل مع 

بعض المنظمات غير الحكومية. من ناحية 
أخرى، فإن المنظمات غير الحكومية 

المحلية الجيدة قد تمتلك الموارد 
والمهارات والخبرات للمساعدة الحقيقية.

8.من هم خصومنا؟

من لديه شيء يمكن أن يخسره؟ حتما 
سيكون هناك بعض المنظمات واألفراد 

الذين سوف يسعون لوقف تنظيم اتحاد 
قوي لعمالة النقل غير النظامية:

الشركات القوية التي تود أن تطهر 
الشوارع من مشغلي النقل غير النظامي 

ومن أمثلة هذه الشركات مطوري العقارات 
في المناطق الحضرية وشركات النقل 

الكبيرة في القطاع الخاص.

الفاسدين من الساسة، وموظفي الخدمة 
العامة والشرطة الذين يعتمدون على 

الرشاوى من مشغلي النقل غير النظامي.

قادة المجتمعات المحلية والمنظمات 
غير الحكومية المعادية للنقابات الذين 

يعتمدون على المنح لتوفير الخدمات لتجار 
العمالة غير الرسمية، والذين ستكون 

معيشتهم مهددة عندما يقوم العمال 
بتنظيم أنفسهم.



31تنظيم عمال النقل في الوظائف غير المستقرة

9. المفاوضة الجماعية؟  

المفاوضة الجماعية موجودة في قلب كل 
النشاط النقابي. ولكن من هم أطراف 

المفاوضة عندما ال يكون هناك صاحب 
عمل؟

المفاوضة الجماعية ليست مقصورة على 
العمال الذين لديهم عالقة عمل واضحة. 

لذلك فإن جميع العمال غير الرسميين وغير 
المستقرين يواجهون مجموعة من 

المنظمات والمؤسسات التي لديها تأثير 
مباشر ودراماتيكي أحيانا على ظروف 

معيشتهم وحقوقهم. وهؤالء هم أطراف 
المفاوضة. التنظيم النقابي القوي 

يستطيع تشجيع أو إجبار هذه المنظمات 
على قبول مسؤولياتهم نحو العمال، 

واالعتراف بالنقابة كممثل للمفاوضة 
المشروعة للعمال، والدخول في مفاوضات 

ذات معنى لتحسين حياتهم العملية.

طرف المفاوضة األكثر أهمية سوف يتنوع 
بشكل كبير اعتمادا على الموقع، والقطاع، 

والبيئة السياسية ... الخ، ولكن األكثر 
شيوعا سوف يكون:

الحكومات الوطنية والمحلية - بما في 
ذلك اإلدارات المسؤولة عن البنية التحتية 

للنقل، والتخطيط الحضري، وتسجيل 
المركبات وتنظيم حركة المرور وحماية 
البيئة واستدامتها والسياحة والتنمية 

االقتصادية.

الشرطة - على الصعيدين الوطني 
والمحلي، وال سيما شرطة المرور وشرطة 

الحدود.

شركات ادارة البنية التحتية - )سواء 
المملوكة للدولة أو المملوكة للقطاع 
الخاص(، بما في ذلك محطات الحافالت 
والمطارات، والموانئ، ومحطات السكك 

الحديدية.

وكاالت مكافحة الفساد – )الدوائر 
الحكومية المتخصصة، والوكاالت الدولية 

)منظمة التعاون االقتصادي... الخ(.

الموردون والبائعون - الضروريون لمشغلي 
النقل غير النظامي، بما في ذلك بائعي 

الوقود وشركات تأجير السيارات

وكاالت الحماية االجتماعية - اإلدارات 
الحكومية، ووكاالت التنمية الدولية 

والمنظمات غير الحكومية الرئيسية. حيث 
أن الحصول على الضمان االجتماعي 

والرعاية الصحية هي من ضمن األولويات 
الرئيسية لعمال القطاع غير المنظم وغير 

المستقر.

البنوك - الديون والحصول على التمويل 
بفوائد معقولة هو مشكلة رئيسية 
بالنسبة للعمالة غير الرسمية وغير 

المستقرة.

عندما يتم تحديد اطراف المفاوضة 
المناسبين، فإن مبادئ المفاوضة الجماعية 

للعمالة غير المستقرة أو غير الرسمية ال 
تختلف عن تلك المستخدمة في جميع 

أنحاء الحركة النقابية - إنشاء منتدى 
التفاوض، والحصول على االعتراف من 

الطرف المفاوض، وإبرام االتفاقيات 
اإلجرائية.
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" أنشأ اتحاد الـFNTT لجنة للتفاوض 
الوطني لنقابات وجمعيات العمال غير 
الرسميين. كل محافظة لديها لجنة 

مكونة من خمسة أعضاء منتخبين، ومن 
جميع هؤالء االعضاء المنتخبين يتم 

تشكيل اللجنة الوطنية. تتلقى جميع 
لجان المحافظات التدريب والدعم من اتحاد 
الـ FNTT حول تقنيات المفاوضة الجماعية 
والتفاوض، وكيفية تحديد مشاكل العمال 

وإيجاد الحلول المناسبة لها. وإذا لم يمكن 
حل المشاكل على مستوى المحافظات، 

فأنهم يتجهون إلى اللجنة الوطنية 
للحصول على المساعدة، وإذا لزم األمر، يتم 

التفاوض مع السلطات الوطنية.

"على سبيل المثال، استطاعت نقابة 
دراجات االجرة )سيبروتافيبو( وبمساعدة من 

اتحاد الـFNTT، التفاوض على اتفاق مع 
رئيس بلدية العاصمة بوجومبورا، والذي 

مكنهم من العمل بحرية في المدينة، وتم 
دمج دراجات االجرة الهوائية ودراجات األجرة 
النارية في قانون حركة المرور في بوروندي. "

 ،FNTT ديوغراتياس  بيريهانيوما، اتحاد
بوروندي
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10. هل نحن مستدامون؟ 

بناء الثقافة الديمقراطية للتنظيم

بناء ثقافة ديمقراطية نقابية قوية يتطلب 
وقتا وجهدا كبيرين، وهذا ينطوي على 

االستثمار في مجال التعليم طويل االجل 
لألعضاء والنشطاء على مستوى القاعدة 

الشعبية والقيادة النقابية.

قد يكون بعض العمال غير الرسميين 
نشطين في نقابات عمالية خالل تجربة 

عمل سابقة في مكان عمل "رسمي" أكثر 
تنظيما. وقد يكون لديهم فهم جيد لمبادئ 

وقيم الحركة العمالية والتي ستكون ال 
تقدر بثمن في بناء نقابة العمال غير 

الرسميين.

ولكن بالنسبة لآلخرين، ربما تكون الخبرة 
النقابية السابقة ليست إيجابية. ربما 

يعتقدون أن النقابات لم تظهر االهتمام  
بالعمال غير الرسميين، أو ربما كانت 

معادية أو تقوم بالتمييز تجاههم. ربما 
يعتقدون أن النقابات لم تفعل شيئا 

لمساعدتهم عندما واجهوا الفصل من 
العمل أو المعاملة غير العادلة في الماضي. 

قد يكون من الضروري تناول بعض أبسط 
المبادئ النقابية؛ أال وهي أن حقوق العمال 
وظروف المعيشة يمكن أن تتقدم بشكل 

افضل من خالل العمل الجماعي، وليس 
من خالل النضال الفردي والمنافسة بين 

العمال.

الشفافية والمساءلة

تضمن الشعور بالهوية وحق تقرير المصير 
للعمالة غير الرسمية وغير المستقرة 

داخل المنظمات النقابية الكبيرة والتي 
ربما تشكل العمالة غير الرسمية فيها 

أقلية صغيرة.

ال يمكن أن تؤخذ المهارات األساسية في 
التنظيم الديمقراطي ) الرئاسة، وتسجيل 

القرارات، وحفظ الحسابات، والتقارير 
الراجعة من المفاوضات، الخ(، كأمور مسلم 

به.

أهمية رسوم العضوية !

العديد من عمال النقل غير النظامي 
يكسبون القليل، ويكسبون بطريقة 
متقطعة، ويكونون عرضة للصدمات 

االقتصادية الخارجية. وهذا في األغلب ما 
يكون السبب عند بعض النقابات في عدم 

جمع رسوم العضوية من العمال، أو السبب 
في أن بعض االتحادات ال تطالب برسوم 

العضوية من المنظمات التابعة لها. وهذه 
المنظمات تعتمد كليا على الدعم المالي 

الذي تقدمه المنظمات المانحة.

معظم النقابات تعرف بأن رسوم العضوية 
ضرورية حتى لو كانت صغيرة. جمع الرسوم 

المعتادة والمحاسبة لإليرادات والنفقات 
يساعد على ربط األعضاء والقادة معاً، 

ويساعد على االستمرار في مساءلة 
القيادة. وفي حال إعطاء االهتمام الكافي 
لجمع رسوم العضوية على الرغم من أن 

المبالغ قد تكون صغيرة نسبيا، فإنها على 
األقل قد تمكن المنظمة من العمل خالل 
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الفترات التي يندر فيها التمويل الخارجي – 
حتى وإن لم تدفع اجور الموظفين أو 

المكاتب.

مخاطر التمويل الخارجي

دُمرت العديد من المنظمات لوصولها إلى 
مستويات غير مناسبة من التمويل 

الخارجي.

في كثير من األماكن، يكون عمال النقل غير 
المنظم دائماً على حافة العوز لذلك 

يضطرون إلى العيش على مبدأ يوم بيوم، 
ويكونون معرضين دائماً لألزمات االقتصادية، 

واالرتفاع في أسعار الوقود، والكوارث 
الطبيعية، أو الصدمات مثل الحوادث 
الشخصية، واألعطال ميكانيكية، أو 

مضايقات الشرطة.

إن الحصول على مبالغ من المال حتى لو 
كانت صغيرة يمكن أن يجعل الحياة 

متغيرة. وأول خاطر عند االنضمام إلى 
النقابة يمكن أن يكون "على ماذا سأحصل 

في المقابل؟"، وفي كثير من األحيان فإن 
هذا يعني: ما هي المكاسب المالية 

الفورية التي سأجنيها؟

وبالنظر إلى أن األغلبية الساحقة من 
العمال غير الرسميين هم من الفقراء، فإنه 

من الصعب للغاية تشغيل منظمة 
باالعتماد على رسوم العضوية والدخل 

الذاتي لها فقط. بعض من الخدمات 
التنظيمية األساسية في النقابات 
والجمعيات، مثل المكاتب وأجهزة 

الكمبيوتر، والهواتف )ناهيك عن أجور 
الموظفين(، من الصعب تحمل نفقاتها ما 

لم تستطع المنظمة الوصول إلى موارد 
مالية خارجية.

وحتى اآلن فإن منظمات العمال التي دمرها 
التمويل الخارجي هي أكثر من تلك التي 

ساعدها. ويمكن حتى لكميات متواضعة 
من التمويل الخارجي أن تخلق المنافسة 
واالنقسام بين القادة، وتخلق النضال من 
أجل السيطرة على الموارد. المال يجذب 
انتباه اآلخرين واألفراد والمنظمات. وهذا 

يخلق ضغطا هائال على القيادة المنتخبة 
لضمان أن األموال تدار على نحو جيد، 

ويستخدم لألغراض التي منحت له.

ويمكن للتمويل الخارجي أيضا أن يعمل 
على تقويض استقاللية المنظمة. حالما 

يقوم الدعم الخارجي بتمكين المنظمة من 
توظيف الموظفين، واستئجار المكاتب، 

وتنفيذ برامج التعليم والتنظيم المهنية 
وهلم جرا، يحدث هناك ضغط من أجل 

االستمرار في صرف األموال. وعندما يجف 
مصدر التمويل فإنه سيكون من الصعب 

العودة إلى عمل المنظمة المتواضع 
المبني على الجهد التطوعي المقدم من 
األعضاء والقادة المنتخبين الذين يعملون 

بدون أجر.

وعندما تتوقف مصادر المساعدات والمنح، 
وتصبح الشروط التعاقدية أكثر صعوبة، 

فإن هناك خطر من أن سياسات وبرامج 
النقابة سوف تصبح أقل استجابة 

الحتياجات األعضاء، وأكثر استجابة 
للمنظمات المانحة.
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The_Only_School_We_Have.pdf

كريس بونر، التنظيم في االقتصاد غير الرسمي: كتب المصادر للمنظمين،   ●
:wiegoستريتنت الدولية و

www.inclusivecities.org/organizing/building-organizations  



تنظيم عمال النقل في األعمال غير المستقرة

تنمو أعداد متزايدة من العمالة غير الرسمية وغير المستقرة )الهشة( في صناعة النقل 
في العالم

العديد من النقابات تقوم بتنظيم هؤالء العمال، وتكيف استراتيجياتها التنظيمية وفقا 
لذلك .

يمكن للعمالة غير الرسمية والعمالة غير المستقرة أن تقوم بتنظيم نفسها، ويمكن 
للنقابات أن تكون ممثال لجميع عمال النقل. 

هذا الكتيب يمكن أن يساعد  بهذا الصدد.

www.itfglobal.org/youngworkers

www.facebook.com/ITFglobal

@itfglobalunion

متوفر باللغة العربية، 
اإلنجليزية، الفرنسية، 

األلمانية، اإلسبانية، 
البرتغالية، والتركية: 

www.itfglobal.org/education/
 organising-manual.cfm

متوفر باللغة 
العربية، اإلنجليزية، 
الفرنسية،األلمانية، 

واالسبانية: 

www.itfglobal.org/education/
 precarious.cfm

المكتب الرئيسي- لندن
49-60 Borough Road, London SE1 1DR, UK 

تلفون: 2733 7403 20)0( 44+ 
فاكس: 7871 7357 20)0( 44+

education@itf.org.uk :بريد الكتروني

  1

ــم لتنظي عــاملــيــاا

اإلحتاد الدولي لعمال النقل  - العالم العربي 
مجمع احلسيني التجاري، مكتب 511

منطقة زهران )بني الدوار السابع والثامن(
تلفاكس: 962-6-5821366+

ص.ب 1392 عمان 11821 األردن

ت���ن���ظ���ي���م  
النقل ع��م��ال 
الوظائف  ف��ي 
المستقرة غير 


