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مقدمة
تأتي ىذه الدراسة في سياؽ جيود االتحاد الدولي في المنطقة العربية لموقوؼ عمى آخر التطورات التي تعممي في
سياقيا المنظمات العمالي (النقابات العمالية) في المنطقة العربية .وكما ىو معروؼ فقد شيدت المنطقة العربية
خالؿ السنوات الثالث الماضية تطورات وتحوالت حادة وصمت في العديد مف الدوؿ الى سقوط أنظمة سياسية

برمتيا ،ودخمت بعض الدوؿ في تحوالت اصالحية لتطوير طرائق وآليات ادارة شؤوف ىذه الدوؿ ،ومنذ ثالث

سنوات تعيش المنطقة حالة مف االضراب السياسي واالقتصادؼ واالجتماعي واألمني ،وقد كاف وما يزاؿ لممنظمات
العمالية في المنطقة ومنيا المنظمات العمالية في قطاع النقل دو ار في ىذه التحوالت مؤثرة ومتأثرة بيذه التحوالت.
وفي ىذا السياؽ كاف ال بد مف الوقوؼ عمى سمات ىذه المرحمة مف حيث درجة تأثرىا وتأثيرىا عمى العامميف في

قطاعات النقل المختمفة الجوؼ والبحرؼ والبرؼ والبحرؼ ،ونتيجة تعقيد المشيد السياسي واالجتماعي في المنطقة
العربية كاف ال بد مف اجراء دراسة تحميمية معمقة لمجمل ىذا المشيد المتحرؾ والمركب ،لتساعد االتحاد الدولي

لعماؿ النقل في المنطقة العربية والمنظمات العمالية في قطع النقل مف لعب دور اكثر فاعمية في حماية مصالح

العامميف في قطاع النقل وتحسينيا في بيئة مضطربة.
لذا ىدفت ىذه الدراسة الى تحميل تأثيرات موجة التحوالت الديمقراطية التي تعيشيا المنطقة العربية بكل مخاضاتيا
عمى نقابات النقل العربية وفرص التنظيـ المتاحة ،وذلؾ مف خالؿ فحص وتحميل ظروؼ العمل التي يعمل في
إطارىا عماؿ النقل ،إلى جانب فحص وتحميل واقع المنظمات العمالية في قطاع النقل في المنطقة العربية لموقوؼ

عمى الكيفية التي أثرت فييا التحوالت المتسارعة عمى ىذه المنظمات مف حيث حرية تأسيسيا وعدد المنتسبيف ليا،
وآليات عمميا الداخمية وفيما إذا كانت ستستخدـ أساليب عمل ديمقراطية تمكنيا مف لعب أدوار فاعمة وبشكل

مستقل لمدفاع عف مصالح منتسبييا وحماية حقوقيـ ،وغيرىا مف المؤشرات التي مف خالليا سيتـ تقييـ بنية ىذه
المنظمات وآليات عمميا ،إلى جانب تقييـ الفرص المستقبمية المتاحة أماـ العامميف في النقل ومنظماتيـ ،سواء
كانت مف النقابات التي كانت موجودة قبل موجة التحوالت الديمقراطية أـ تأسست في سياقيا.
وقد تـ استخداـ المنيج النوعي لتحقيق ىذه األىداؼ وعمى مرحمتيف ،األولى تمثمت في جمع المعمومات الثانوية مف

خالؿ إجراء مسح مكتبي لمجمل الدراسات والتقارير واإلحصائيات ذات العالقة ،والمرحمة الثانية تمثمت في إجراء

العديد مف المقابالت المعمقة مع العديد مف المختصيف وأصحاب الخبرة في مجاؿ العمل النقابي في أكثر مف دولة
عربية ،إلى جانب تنفيذ العديد مف جمسات النقاش المركزة شارؾ فييا العديد مف القادة والنشطاء النقابييف في الدوؿ
التي تـ زيارتيا في سياؽ تنفيذ ىذه الدراسة.
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الممخص التنفيذي
كغيره مف قطاعات العمل األخرػ في العالـ والمنطقة العربية تأثر قطاع النقل والعامميف فيو باألزمة
المالية واالقتصادية التي تعرض ليا العالـ منذ عاـ  2008والتي أثرت سمبا عمى ظروؼ تشغيل

مالييف العامميف في مختمف القطاعات الفرعية المندرجة في اطارة مف نقل بحرؼ وبرؼ وبحوؼ ونيرؼ.
وكغيرىـ مف العماؿ بشكل عاـ وعماؿ النقل في العالـ ،تأثر عماؿ النقل في المنطقة العربية بتداعيات
ىذه األزمة ،سواء بفقداف الوظائف أو بتراجع مستويات جودة التشغيل .ولكف االشارة الى اف التأثر كاف

متفاوتاً مف دولة الى أخرػ ،تبعا لبنية وىيكمية االقتصادات في المنطقة ،وتبعا لدرجة اندماج

االقتصادات العربية في االقتصاد العالمي.

وعمقت األزمة المالية واالقتصادية حالة البؤس التي تعيشيا غالبية المجتمعات العربية ،مف حيث مزيد

مف التراجع في المستويات المعيشية ليـ ،بسبب غياب ظروؼ عمل الئقة وضعف نظـ الحماية
االجتماعية المطبقة في ىذه البمداف .وىي التي كانت قد وصمت إلى م ارحل متقدمة في تمممميا
وحراكيا ضد ظروفيا المعيشية المتردية الناجمة عف أساليب الحكـ االستبدادية التي ىيمنت عمى ىذه

الدوؿ منذ االنتياء مف مرحمة االستعمار المباشر في أواسط القرف الماضي ،األمر الذؼ دفع قطاعات
واسعة مف ىذه المجتمعات لمخروج إلى الشوارع في ثورات وانتفاضات متفاوتة في مستوياتيا وأدواتيا،

رافضة بذلؾ ظروؼ الحياة وظروؼ العمل ونظـ الحكـ االستبدادية التي استفردت بموارد ىذه الدوؿ

لصالح فئات محدودة عمى حساب اغمبية المجتمع.
ومنذ تفجر اولى الثورات في تونس والمنطقة العربية تعيش مخاضاً صعباً سواء في الدوؿ التي جرػ
فييا تغيير أنظمة الحكـ ،أو الدوؿ التي دخمت ثورات شعوبيا إلى مستويات أشبو بالحرب األىمية ،أو

تمؾ الدوؿ التي كانت استجابات لموجة التحوالت التي تشيدىا المنطقة مف خالؿ اجراء بعض

االصالحات ،اال أف المنطقة تعيش في الوقت الراىف مخاضاً صعبا بحثاً عف أساليب حكـ ديمقراطية
تقبل في إطاره مختمف األطراؼ بعضيا البعض ،وتيتدؼ فيو لمقبوؿ بقواعد المعبة الديمقراطية بعيدا

عف االستحواذ والييمنة واإلقصاء ،يستطيع في اطارىا العماؿ بجميع قطاعاتيـ تحسيف شروط عمميـ.

وفي ىذا االطار ،كاف العامموف في قطاع النقل أسوة بزمالئيـ في قطاعات التشغيل األخرػ مؤثريف
ومتأثريف بيذا المخاض ،إذ كانت انعكاسات عممية التحوؿ الديمقراطي التي تشيدىا المنطقة
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بمخاضاتيا الصعبة عمى العامميف في النقل إيجابية وسمبية في ذات الوقت ،فمف جانب ارتفعت

مستويات حرية التعبير والتجمع والتنظيـ وىي مف العوامل التي تساعد العماؿ عمى ممارسة انشطتيـ

النقابية المطالبة بتحسيف شروط عمميـ دوف تدخالت مف السمطات الحكومية ،الى جانب ذلؾ ىنالؾ

قطاعات واسعة منيـ يعانوف مف بعض ارتدادات عممية التحوؿ الديمقراطي التي تعيشيا المنطقة سواء
في جانب ممارستيـ لحقيـ في التعبير والتجمع والتنظيـ ،أو في جانب تراجع معدالت النمو

االقتصادؼ في مختمف القطاعات االقتصادية ومنيا قطاع النقل ،األمر الذؼ أدػ إلى مزيد مف

التراجع في شروط العمل وخاصة تراجع األجور وتراجعت قدرات ىذه االقتصادات في عممية توليد
فرص العمل الجديدة في ىذا القطاع.
بسبب عدـ توفر بيانات دقيقة وحديثة تتناوؿ أعداد العامميف في قطاع النقل عمى المستوػ العالمي
وكذلؾ عمى المستوػ العربي ،وباستخداـ بعض التقديرات المستندة الى بعض تقارير منظمة العمل

الدولية وغيرىا يمكف االشارة أف عدد العامميف في قطاع النقل يتراوح ما بيف  120 – 90مميوف عامل
عمى المستوػ العالمي ،وكذلؾ فإف عدد العامميف في قطاع النقل في المنطقة العربية يتراوح ما بيف

 2.5 –2.0مميوف عامل ،وبعض التقارير تشير إلى أف أعداد العامميف في قطاع النقل في المنطقة
العربية يصل الى  2.9مميوف عامل .وفي سياؽ تطور العمل في قطاع النقل ،نشأت في مختمف أنحاء

العالـ مئات المنظمات النقابية ،حيث يندرج  759منيا في اطار االتحاد الدولي لعماؿ النقل ()ITF

يدافعوف عف مصالح ما يقارب  4.71مميوف عامل في القطاع في مختمف أنحاء العالـ موزعيف عمى
 154دولة .ويتفرع عف االتحاد اتحادات فرعية تعمل في اطاره في مختمف مناطق العالـ ومنيا

المنطقة العربية.

وقد أثر اتساع مساحة حرية التعبير والتجمع والتنظيـ في غالبية الدوؿ العربية خالؿ السنوات الثالث
الماضية ،عمى عمل المنظمات النقابية بشكل عاـ ومنيا العاممة في قطاع النقل .وىنالؾ العديد مف
النقابات العمالية في المنطقة العربية ،بعضيا تأسس منذ عشرات السنيف وبعضيا اآلخر تأسس خالؿ
السنوات القميمة الماضية ،والتي جاءت في اطار مرحمة التحوالت الديمقراطية التي تشيدىا المنطقة

العربية خالؿ السنوات الثالث األخيرة .إذ يبمغ عدد المنظمات النقابية العربية في قطاع النقل
واألعضاء في االتحاد الدولي لمنقل في الوقت الراىف ( )45نقابة موزعة عمى اثني عشر دولة .وىنالؾ

منظمات نقابية أخرػ في قطاع النقل في العديد مف الدوؿ العربية ،إال أنيا ليست أعضاء في االتحاد
الدولي لمنقل ألسباب متعددة.
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وبينت الدراسة تواضع ممارسة الحق في التنظيـ النقابي لمعامميف في النقل في المنطقة العربية ،ففي

الوقت الذؼ تقارب فيو أعداد العامميف في ىذا القطاع  3مميوف عامل فإف عدد األعضاء المعمنة
عضويتيـ في اطار منظمات نقابية يقارب  100الف فقط .يضاؼ إلى ذلؾ أف جزءا كبي ار مف
المنظمات النقابية العربية وفي العديد مف الدوؿ العربية ارتبطت بالنظـ السياسية الحاكمة وأحزابيا،

وفي بعضيا اآلخر وعمى نطاؽ ضيق ارتبطت بعض النقابات العمالية بأحزاب المعارضة ،األمر الذؼ

صبغيا بالصبغة السياسية.

وبينت الدراسة أف غالبية المنظمات النقابية في قطاع النقل في الدوؿ العربية التي شممتيا الدراسة ال

تمتمؾ قاعدة بيانات ألعداد العامميف في قطاع النقل بمختمف فروعو (الجوؼ والبرؼ والبحرؼ والنيرؼ)،
ورغـ ذلؾ لوحع ارتفاع ممموس في أعداد المنتسبيف ليذه النقابات خالؿ السنوات الثالث الماضية،

حسب ما افصحت بو المنظمات النقابية العربية في قطاع النقل التي تـ اجراء حوارات معيا في سياؽ
اعداد ىذه الدراسة ،وكذلؾ لوحع زيادة في عدد المنظمات النقابية الجديدة في قطاعات النقل المختمفة
في العديد مف الدوؿ العربية ،وىذا يعود إلى األثار اإليجابية التي تركتيا موجة التحوالت الديمقراطية

التي تشيدىا المنطقة منذ ثالث سنوات ،التي رفعت مف درجة ممارسة حرية الرأؼ والتعبير والتجمع
وحرية التنظيـ النقابي .وتبيف أف غالبية المنظمات النقابية العربية في قطاع النقل في الدوؿ العربية
التي شممتيا الدراسة تتمتع ببنية تحتية جيدة فغالبيتيا الكبيرة ليا مقرات وبعض النقابات ليا اكثر مف
مقر ،كما يوجد لجميع النقابات أنظمة داخمية ولوائح األمر الذؼ يشير إلى وجود بنية تنظيمية جيدة

لمنقابات في الدوؿ التي شممتيا الدراسة.
وفيما يتعمق بأجور العامميف في قطاع النقل ،في متباينة بشكل كبير تبعا لمقطاع الفرعي والمينة

والدولة ،وبالمجمل فإف العامميف في النقل الجوؼ ىـ األفضل حاال مف حيث األجور ،يمييـ العامميف في

النقل البحرؼ والنيرؼ ثـ النقل البرؼ .وىي تزيد في الدوؿ النفطية ،ومرتفعة نسبيا في بعض الميف
الفنية واالدارية العميا ،بينما الغالبية الكبيرة مف العامميف في قطاعات النقل فيي متواضعة .أما في

قطاعات العمل غير المنظمة فيو متواضعة جدا وبالكاد تكفي لتمبية الحاجات األساسية لمحفاظ عمى
الحياة ،وىذا القطاع ال يتمتع بالتنظيـ النقابي وال بأؼ شكل مف أشكاؿ الحماية االجتماعية ،وتبيف أف

بعض المنظمات النقابية العمالية في قطاع النقل تمتمؾ عالقات تعاوف وتنسيق مع منظمات المجتمع

المدني ،وخاصة تمؾ المعنية بحقوؽ اإلنساف.
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ىذا وتواجو المنظمات العمالية لقطاع النقل في غالبية الدوؿ العربية تقييدات في ممارستيا لحرية العمل
النقابي وما ينتج عف ذلؾ مف تضييق عمى حرية التجمع والتنظيـ وتنفيذ االحتجاجات ،إضافة إلى عدـ
وجود تشريعات تنظـ العمل النقابي خاصة المنظمات العمالية الجديدة والمستقمة حديثة التأسيس .كما

اف ىناؾ عوائق متصمة بالحالة األمنية وحالة عدـ االستقرار السياسي الذؼ تشيده العديد مف الدوؿ

العربية التي شممتيا الدراسة مثل مصر وتونس وليبيا واليمف ،حيث انعكست األوضاع األمنية
والسياسية عمى عمل النقابات العمالية ،األمر الذؼ دفع بعض المنظمات العمالية في بعض الدوؿ

العربية لالنخراط بالشأف السياسي عمى حساب مصالح منتسبييا.

وىنالؾ تفاوت في درجة مساىمة المنظمات النقابية في موجة االحتجاجات االجتماعية والسياسية التي
ش يدتيا المنطقة العربية خالؿ السنوات الثالث الماضية ،واليادفة الى اجراء تغييرات نحو الديمقراطية
وتعزيز المشاركة الشعبية .فقد ساىمت بعض المنظمات النقابية بشكل ممموس وفعاؿ في حركة

االحتجاجات الشعبية في بعض البمداف العربية ،وقد تمت ىذه المشاركات عمى مستوييف ،مستوػ

المنظمات النقابية كقرار مركزؼ ليا أو بق اررات فردية مف الناشطيف في ىذه المنظمات النقابية
والمستوػ الثاني مشاركة العماؿ بشكل عاـ وفي قطاع النقل عمى المستوػ الشخصي .وىناؾ العديد
مف المنظمات النقابية العمالية اتخذت وما زالت تتخذ موقفا محايدا مف المشاركة في ىذه األنشطة

االحتجاجية ،مبررة ذلؾ أف ىذه األنشطة ال تدخل في مجاؿ أىدافيا .وىناؾ بعض قيادات المنظمات

النقابية العمالية التي كاف موقفيا وما يزاؿ معارضا لحركة االحتجاجات المطالبة بإجراء تغيرات نحو
الديمقراطية في بمدانيا.
ولـ تنعكس التحوالت الديمقراطية وحالة المخاض التي تعيشيا المجتمعات العربية منذ ثالث سنوات

عمى تحسف شروط العمل بشكل مباشر ،بل ىي تؤسس إلعادة عالقات العمل عمى اسس مف التوازف
والعدالة .اال أف ىناؾ آالؼ مف العامميف في قطاع النقل ،وخاصة العامميف في القطاع العاـ ممف

تحسنت شروط عمميـ ،بسبب كثافة االحتجاجات العمالية التي تـ تنفيذىا خالؿ السنوات الماضية.
وتركت حركة االحتجاجات الشعبية المطالبة بالتحوؿ نحو الديمقراطية في العديد مف الدوؿ العربية أثا اًر
إيجابية عمى المنظمات والييئات النقابية والنشطاء النقابييف والعامميف انفسيـ ،بسبب ارتفاع منسوب

الجرأة والتخمص مف حالة الخوؼ والتردد مف ردود فعل الحكومات وأجيزتيا األمنية في العديد مف
الدوؿ العربية ،وفي ذات السياؽ ،فإف ممارسة الحق في حرية التجمع والتنظيـ أثرت إيجابا عمى ادراؾ
العامميف ومنظماتيـ النقابية ،وقد عبرت عف نفسيا مف خالؿ كثافة االحتجاجات العمالية التي شيدتيا
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العديد مف الدوؿ العربية وشممت مختمف القطاعات االقتصادية ومنيا قطاع النقل ،حيث ارتبط منسوب

قدرتيـ في التعبير والتجمع والتنظيـ عمى زيادة قدرتيـ في تشكيل المنظمات النقابية والمجاف النقابية.

كذلؾ فإف نسبة تمثيل المنظمات النقابية القديمة والجديدة والمستقمة في قطاع النقل لمعامميف في
قطاعاتيا ما زالت ضعيفة ،وخاصة المنظمات النقابية العاممة في القطاع الخاص .كما أنيا تتفاوت مف

قطاع آلخر ومف دولة إلى أخرػ ايضا .ويمكف القوؿ أنو حدث زيادة في عضوية المنظمات النقابية
في قطاع النقل وخاصة لدػ المنظمات العمالية الجديدة والمستقمة .ويمكف االشارة الى أف واقع العمالة

في المنطقة العربية وضعف شروط العمل الالئق في غالبية الدوؿ العربية قيد الدراسة ،يعد مؤش ار

أساسيا عمى ضعف فاعمية ىذه النقابات .كذلؾ ىناؾ تباينا واضحا في قدرات المنظمات النقابية في
قطاع النقل في الدوؿ العربية قيد الدراسة ،مف حيث قدرتيا عمى استخداـ تقنيات وميارات المفاوضة
الجماعية بمختمف أنواعيا ومستوياتيا .ولوحع في سياؽ تحميل واقع المنظمات النقابية في المنطقة

العربية ضعف دورىا اإلعالمي سواء في تعامالتيا مع وسائل اإلعالـ الخارجية ،و/أو اإلعالـ الداخمي
الذؼ يربط أعضاء المنظمات النقابية مع بعضيـ البعض.

ويمكف القوؿ أف ىنالؾ ضعفا في استخداـ المنظمات العمالية في المنطقة العربية ومنيا العاممة في
قطاعات النقل المختمفة لألساليب اإلدارية الحديثة في ادارة ىذه المنظمات العمالية ،وتغيب أيضا

فعالية تنفيذ الخطط االستراتيجية الخاصة بيا ،حيث تغيب عف غالبيتيا آليات تنفيذ ىذه الخطط .أما
النقابات الجديدة والمستقمة ،فإف أدائيا ما زاؿ متواضعا في ىذا المجاؿ.

ويمكف االشارة الى اف غالبية المنظمات العمالية في المنطقة ومنيا منظمات العامميف في النقل ال

يتمتعوف باالستقالؿ الكافي لممارسة أعماليـ بحرية ،فالعديد مف قياداتيا حوؿ والءه لمسمطات السياسية
الحاكمة الجديدة في بعض الدوؿ ،أو لبعض مدارس الفكر السياسي التي تتبناىا السمطات السياسية

الحاكمة الجديدة .كذلؾ ىناؾ العديد مف القادة النقابييف الذيف يكرسوف قدرات منظماتيـ النقابية لتحقيق

أىداؼ ذاتية وشخصية عمى حساب المصالح العامة لمعماؿ الذيف يمثمونيـ.

وبالرغـ مف عمق التحوالت والمخاضات التي شيدتيا وما زالت تشيدىا المنطقة العربية في مجاؿ

تمكيف المواطنيف مف ممارسة حقوقيـ اإلنسانية األساسية ،والتي تشمل تحقيق المساوة وعدـ التمييز

تبعا الختالؼ الجنس أو الموف أو العرؽ أو الديف ،فإف دور المرأة في النقابات العمالية في المنطقة
العربية بشكل عاـ والعاممة في قطاع النقل بشكل خاص كاف متواضعا ،وىذا ال يمغي حدوث تغيرات
واضحة في درجات تمثيل النساء في ىيئاتيا المختمفة وخاصة المنظمات النقابية الجديدة والمستقمة
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كذلؾ وجد أف ىنالؾ تحسف في تمثيل الشباب في ىيئات العديد مف المنظمات النقابية المختمفة ،وبدأت
أجياؿ جديدة مف الشباب في تبوء مواقع متقدمة في العديد مف النقابات وخاصة الجديدة والمستقمة.

اثر الربيع العربي عمى نقابات النقل العربية وفرص التنظيم المتاحة
االطار العام /الخمفية
يمثل قطاع النقل عمى المستوػ العالمي أىمية كبرػ في العديد مف المجاالت االقتصادية والسياسية
واالجتماعية باعتباره األداة الرئيسية لمتجارة بمستوياتيا المختمفة المحمية واإلقميمية العالمية ،باإلضافة

الى نقل البشر في مختمف أنحاء العالـ .ويشغل ىذا القطاع عشرات المالييف في مختمف مناطق العالـ

وفي مختمف وسائل النقل ،وقد لعب ىذا القطاع دو ار أساسياً في الربط بيف البشر في مختمف أنحاء

العالـ.

وقد تعرض ىذا القطاع والعامميف فيو لمعديد مف األزمات التي أثرت سمبا عمى مالييف العامميف في

مختمف قطاعاتو الفرعية المتمثمة في النقل البحرؼ والبرؼ والجوؼ والنيرؼ وما يتفرع عنيا مف قطاعات

أخرػ .وعمى المستوػ العالمي كانت األزمة المالية واالقتصادية التي ىزت العالـ في عاـ  2008وما

زاؿ يتعافى منيا ببطيء وبدرجات متفاوتة بيف الدوؿ ،تبعا لعمق األزمة التي تعرضت ليا ىذه الدوؿ،
األمر الذؼ نشأ عنيا فقداف مالييف العماؿ في مختمف القطاعات االقتصادية لوظائفيـ ،إلى جانب

تراجع في ظروؼ عمل مالييف أخرػ ،ومف بينيـ العامميف في قطاع النقل.
ولـ يكف العماؿ في المنطقة العربية بمعزؿ عف اآلثار السمبية الناجمة عف األزمة المالية واالقتصادية،

حيث تأثرت مختمف الدوؿ العربية بمجريات ونتائج ىذه األزمة ،وكاف ذلؾ أيضا بدرجات متفاوتة تبعا
لبنية وىيكمية االقتصادات في المنطقة ،وتبعا لدرجة اندماج االقتصادات العربية في االقتصاد العالمي،

إال أنيا بدرجة أو أخرػ تأثرت سمبا بما فييا االقتصادات النفطية ،حيث أدػ تراجع أسعار النفط في
األسواؽ العالمية بسبب األزمة المذكورة إلى تراجع إيراداتيا ،وبالتالي تراجعت مستويات االستثمار فييا،
وىو األمر الذؼ أدػ إلى ضعف نمو توليد فرص العمل الجديدة فييا ،وانعكس ذلؾ ايضا وبشكل
ممموس عمى العمالة المياجرة بمختمف جنسياتيا وعمى وجو الخصوص العمالة المصرية واألردنية

والسورية والمبنانية والسودانية وىي الدوؿ األكثر تصدي ار لأليدؼ العاممة في المنطقة إلى دوؿ مجمس

التعاوف الخميجي.
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وفي سياؽ التأثيرات السمبية لألزمة المالية واالقتصادية عمى العامميف في المنطقة العربية ،كانت

المجتمعات في العديد مف الدوؿ العربية قد وصمت إلى مراحل متقدمة في تمممميا وحراكيا ضد ظروفيا

المعيشية المتردية الناجمة عف أساليب الحكـ االستبدادية التي ىيمنت عمى ىذه الدوؿ منذ االنتياء مف
مرحمة االستعمار المباشر في أواسط القرف الماضي .وكاف تراجع المستويات المعيشية لمغالبية الكبيرة
مف مواطني ىذه الدوؿ ىو الدافع األساسي لخروج العديد مف الشعوب العربية إلى الشارع في ثورات

وانتفاضات متفاوتة في مستوياتيا وأدواتيا .وكاف بؤس الظروؼ المعيشية لغالبية مواطني ىذه المنطقة،
ىو النتيجة الحتمية لطبيعة عمل نظـ الحكـ غير الديمقراطية في المنطقة ،حيث النماذج التنموية

البائسة وغير المالئمة والسياسات االقتصادية التي لـ تأخذ بعيف االعتبار الحاجات واألولويات
االقتصادية واالجتماعية والسياسية الممحة لمواطنييا ،وغابت عف ىذه النماذج التنموية والسياسات

المنبثقة عنيا الحقوؽ اإلنسانية األساسية بأبعادىا المختمفة المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،األمر الذؼ أدػ إلى نشوء ظروؼ عمل بائسة وغير الئقة ،ال توفر الحدود الدنيا مف معايير

العمل الالئق لمالييف العماؿ العرب ،وأدػ كذلؾ إلى اتساع رقعة العامميف في القطاع غير المنظـ
الذؼ ال يوفر لمعامميف فيو ابسط معايير الحماية االجتماعية ،فكانت النتيجة الحتمية خروج المواطنيف

إلى الشارع بيدؼ تغيير واقعيا ،مطالبة بتغيير أساليب الحكـ وادارة الدولة ،والتي لـ تستطع مختمف
أدوات األجيزة األمنية العربية مف تقديرىا.

ومنذ أواخر عاـ  2010والمنطقة العربية تعيش مخاضاً صعباً سواء في الدوؿ التي جرػ فييا تغيير

أنظمة الحكـ مثل تونس ومصر وليبيا واليمف ،أو الدوؿ التي دخمت ثورات شعوبيا إلى مستويات أشبو
بالحرب األىمية مثل سوريا ،أو تمؾ الدوؿ التي كانت استجاباتيا مختمفة ومتباينة مثل األردف والبحريف

والمغرب ،إلى جانب الدوؿ األخرػ التي ما زاؿ مواطنييا يتحركوف بدرجات مختمفة .والخالصة اف

المنطقة تعيش في الوقت الراىف مخاضاً كما تمت اإلشارة سابقاً بحثاً عف أساليب حكـ ديمقراطية تقبل

في إطاره مختمف األطراؼ بعضيا البعض ،وتيتدؼ فيو لمقبوؿ بقواعد المعبة الديمقراطية بعيدا عف
االستحواذ والييمنة واإلقصاء ،يستطيع في اطارىا العماؿ بجميع قطاعاتيـ تحسيف شروط عمميـ.
وفي ىذا السياؽ ،كاف العامموف في قطاع النقل أسوة بزمالئيـ في قطاعات التشغيل األخرػ مؤثريف
ومتأثريف بيذا المخاض ،إذ كانت انعكاسات عممية التحوؿ الديمقراطي بمخاضاتيا الصعبة عمى
العامميف في النقل إيجابية في بعض الجوانب وسمبية في جوانب أخرػ ،فقطاعات واسعة منيـ أصبحوا
أكثر قدرة عمى ممارسة حقوقيـ اإلنسانية والعمالية األساسية مثل حرية التعبير والتجمع والتنظيـ وىي
مف العوامل التي تساعد العماؿ عمى تحسيف شروط عمميـ مف خالؿ تطوير حراكاتيـ وانشطتيـ
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وممارستيا دوف مضايقات وتدخالت مف السمطات الحكومية ،وقطاعات واسعة منيـ أيضا يعانوف مف
بعض ارتدادات عممية التحوؿ الديمقراطي التي تعيشيا المنطقة سواء في جانب ممارستيـ لحقيـ في

التعبير والتجمع والتنظيـ ،أو في جانب تراجع معدالت النمو االقتصادؼ في مختمف القطاعات
االقتصادية ومنيا قطاع النقل ،األمر الذؼ أدػ إلى تراجع شروط العمل وخاصة تراجع األجور

وتراجعت قدرات ىذه االقتصادات في عممية توليد فرص العمل الجديدة في ىذا القطاع.
وتأتي ىذه الدراسة التي جاءت بمبادرة مف "االتحاد الدولي لعماؿ النقل -المنطقة العربية" لتحميل
تأثيرات موجة التحوالت الديمقراطية التي تعيشيا المنطقة العربية بكل مخاضاتيا عمى نقابات النقل

العربية وفرص التنظيـ المتاحة ،وذلؾ مف خالؿ فحص وتحميل ظروؼ العمل التي يعمل في إطارىا

عماؿ النقل الذيف يشكموف ما يقارب ( )% 4 -3مف مجمل القوػ العاممة العربية ،والبالغة ما يقارب

( )64مميوف عامل في مختمف قطاعات التشغيل حسب تقرير اتجاىات التوظيف في العالـ لعاـ

 1،2013إلى جانب فحص وتحميل واقع المنظمات العمالية في قطاع النقل في المنطقة العربية
لموقوؼ عمى الكيفية التي أثرت فييا التحوالت المتسارعة عمى ىذه المنظمات مف حيث حرية تأسيسيا

وعدد المنتسبيف ليا ،وآليات عمميا الداخمية وفيما إذا كانت ستستخدـ أساليب عمل ديمقراطية تمكنيا
مف لعب أدوار فاعمة وبشكل مستقل لمدفاع عف مصالح منتسبييا وحماية حقوقيـ ،وغيرىا مف
المؤشرات التي مف خالليا سيتـ تقييـ بنية ىذه المنظمات وآليات عمميا ،إلى جانب تقييـ الفرص

المستقبمية المتاحة أماـ العامميف في النقل ومنظماتيـ ،سواء كانت مف النقابات التي كانت موجودة قبل
موجة التحوالت الديمقراطية أـ تأسست في سياقيا.
ولغايات تحقيق األىداؼ المذكورة أعاله تـ استخداـ المنيج النوعي ،حيث تـ إجراء الدراسة عمى
مرحمتيف ،تمثمت المرحمة األولى في جمع المعمومات الثانوية مف خالؿ إجراء مسح مكتبي لمجمل

الدراسات والتقارير واإلحصائيات ذات العالقة ،وىي لألسف كانت محدودة ،األمر الذؼ وضع عقبات
أماـ ميمة الباحث ،إذ لـ يتـ الوصوؿ إلى قواعد بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة حوؿ العامميف في
قطاع النقل وفروعو المختمفة .وكمرحمة ثانية ،تـ إجراء العديد مف المقابالت المعمقة مع العديد مف

المختصيف وأصحاب الخبرة في مجاؿ العمل النقابي في أكثر مف دولة عربية ،إلى جانب تنفيذ العديد
مف جمسات النقاش المركزة شارؾ فييا العديد مف القادة والنشطاء النقابييف في الدوؿ التي تـ زيارتيا في

سياؽ تنفيذ ىذه الدراسة .وقد استندت ىذه الدراسة في سياؽ العمل عمى تحقيق أىدافيا إلى جممة مف
ILO, Global Employment Trends 2013, January 2013.
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معايير العمل المعتمدة دولياً ،والواردة في الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف بإعالناتيا ومعاىدتيا المختمفة
مثل اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف والعيديف الدولييف الخاصيف بالحقوؽ المدنية والسياسية والحقوؽ
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،إلى جانب اتفاقيات منظمة العمل الدولية المختمفة ،وخاصة تمؾ

المندرجة في اطار إعالف منظمة العمل الدولية لمحقوؽ والمبادغ األساسية في العمل .وقد تـ اعتماد
ىذا االطار لما تحتويو ىذه الوثائق مف معايير محددة تشكل حدودا دنيا لشروط العمل الواجب توفرىا

في أؼ بيئة عمل ،وىي تتمثل في الحق في التنظيـ النقابي والمفاوضة الجماعية والقضاء عمى كافة

أشكاؿ العمل الجبرؼ والقضاء عمى عمل األطفاؿ والغاء كافة أشكاؿ التمييز في االستخداـ والمينة،
إلى جانب الحق في الحماية االجتماعية والحق في شروط عمل عادلة ومرضية.
وقد تـ تحديد عدد مف المتغيرات التي سيتـ استخداميا وفق ىذه المنيجية ،مقسمة إلى نوعيف ،متغيرات

مستقمة ومتغيرات تابعة ،وقد تمثمت المتغيرات المستقمة في حرية التعبير وحرية التنظيـ وحرية التجمع

السممي باعتبارىا متغيرات أثرت عمى العامميف في قطاع النقل ومنظماتيـ النقابية مف حيث مستوػ
وعييـ بحقوقيـ اإلنسانية والعمالية األساسية ورغبتيـ في االنتساب إلى منظمات عمالية قائمة أو
تأسيس منظمات عمالية جديدة ،ىذا إلى جانب خصائص المنظمات النقابية القائمة أو الجديدة

(المستقمة) مف حيث قاعدة العضوية ،ونسبة ىذه العضوية مف مجمل مف يحق ليـ االنتساب لمنقابة،
وآليات اتخاذ القرار فييا ودرجة استقالليتيا عف الحكومات واألحزاب السياسية إلى جانب األنشطة التي
تقوـ بيا ىذه المنظمات لحماية مصالح أعضائيا وتحسيف شروط عمميـ ،ىذا إلى جانب مدػ مساىمة

الشباب والنساء في عضوية المنظمات النقابية ،إضافة إلى درجة تطبيق معايير الحاكمية الرشيدة

المختمفة في األنظمة الداخمية ليذه النقابات وفي ممارساتيا ألعماليا اليومية ،ومف ىذه المعايير
المسائمة والشفافية والكفاءة والفاعمية والمشاركة واالستجابة لممؤثرات الخارجية .وفي ىذا السياؽ مف

المفيد اإلشارة إلى بعض المحددات التي أخذت بعيف االعتبار عند اعداد ىذه الدراسة حيث اقتصرت

عمى أحد عشر دولة فقط تمثمت مصر والمغرب والجزائر واليمف والكويت ولبناف وليبيا والعراؽ واألردف
وتونس والبحريف.

قطاع النقل عالميا وعربيا
يعد قطاع النقل مف القطاعات التشغيمية الكبيرة في العالـ وفي المنطقة العربية ،حيث يعمل فيو

عشرات المالييف في مختمف أنحاء العالـ ،وحسب تقدي ارت منظمة العمل الدولية فإف مجمل القوػ
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العاممة عمى مستوػ العالـ يصل ما يقارب  3مميار إنساف في نياية عاـ 2.2011وبسبب عدـ توفر

بيانات دقيقة وحديثة تتناوؿ أعداد العامميف في قطاع النقل عمى المستوػ العالمي وكذلؾ عمى المستوػ

العربي ،اضطر الباحث لمجوء إلى إجراء بعض المقاربات الرقمية ،إليجاد اطار عاـ مف المؤشرات

اإلحصائية عمى المستوييف العالمي والعربي ،حيث تبيف اف عدد العامميف في قطاع النقل يتراوح ما بيف
 120 – 90مميوف عامل عمى المستوػ العالمي ،وذلؾ استنادا إلى أف نسبة العامميف في قطاع النقل

بمختمف أنواعو والتي تتراوح ما بيف  % 4-3مف مجمل القوػ العاممة حسب العديد مف الدراسات

والتقارير ،وبذات اآللية ،فإف عدد العامميف في المنطقة العربية في ىذا القطاع يتراوح ما بيف –2.0

 2.5مميوف عامل ،إذا ما اخذ بعيف االعتبار أف عدد القوػ العاممة العربية تبمغ  64مميوف عامل

حسب التقرير األخير الصادر عف منظمة العمل الدولية 3.إال أف بعض التقارير تشير إلى أف أعداد

العامميف في قطاع النقل في المنطقة العربية يزيد عف ذلؾ ،اذ جاء في تقرير الصندوؽ العربي لإلنماء

االقتصادؼ واالجتماعي أف أعداد العامميف في قطاع النقل يزيد عف  2.9مميوف عامل في عاـ

 4.2006ولـ يتمكف الباحث مف الوصوؿ إلى مؤشرات كمية حديثو ودقيقة تبيف أعداد العامميف في
قطاع النقل في المنطقة العربية.

واستنادا إلى المؤشرات اإلحصائية المتوفرة حوؿ قطاع النقل الجوؼ فإنو يوفر ما يقارب  56.6مميوف
وظيفة حوؿ العالـ ويستأثر بنحو  2.2تريميوف دوالر أمريكي مف الناتج القومي اإلجمالي العالمي .كما

تستخدـ نحو  1500شركة خطوط جوية نحو  24ألف طائرة تستخدـ  3800مطار حوؿ العالـ .5في

المنطقة العربية يساىـ قطاع النقل الجوؼ بما يقارب  75مميار دوالر مف الناتج المحمي اإلجمالي
لممنطقة العربية بحصة تبمغ  2بالمئة مف مجمل مساىمة القطاع العالمية في الناتج العالمي ،ويوفر

القطاع نحو  1.1مميوف وظيفة في المنطقة ،كما تضـ األساطيل الجوية في المنطقة العربية أكثر مف

 700طائرة.

6

ار مفصمية في تعزيز فرص التنمية والتقدـ االقتصادؼ،
يمعب قطاع النقل في المنطقة العربية أدو ا

ويشكل أيضاً أداة أساسية لتحقيق التكامل اإلقميمي وتحسيف نوعية الحياة والحد مف الفقر في المنطقة.
وبصفة عامة ،تعتبر أنظمة النقل في بمداف المنطقة ،باستثناء اليمف وجيبوتي ،عمى درجة جيدة مف

 4الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي ،تقرير االقتصاد العريب لعام .6002

ILO, Global Employment Trends 2013, January 2013.
IBID.

 5اجملموعة العاملية للنقل اجلوي  -تقرير عام http://www.aviationbenefitsbeyondborders.org/ 6006
 6شركة مزااي القابضة ،تقرير النقل اجلوي العريب اآلفاق املستقبلية يف ضوء األداء الراهن . 6000
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2
3

التطور نسبياً .فمدػ معظـ بمداف المنطقة شبكات واسعة مف الطرؽ ،وتتمتع بقدرات وامكانات كبيرة في
بعض المناطق ،كما تتوافر لدييا مرافق ميمة لمنقل الجوؼ والبحرؼ ،وفي بعض الحاالت ،شبكة كبيرة
مف السكؾ الحديدية .إال أف نوعية مرافق البنية األساسية لمنقل غير كافية في كثير مف األحياف 7.ومما
يزيد مف أىمية النقل في المنطقة العربية أنيا تضـ اىـ معابر مائية دولية تعتبر شرياف المالحة البحرية

في العالـ  ،حيث تضـ المنطقة العربية قناة السويس ومضيق باب المندب ومضيق ىرمز ومضيق
جبل طارؽ ،كما اف المنطقة العربية ىي المصدر الرئيسي لمصادر الطاقة في العالـ وخاصة النفط
والغاز.

ويعتبر النقل البحرؼ الدعامة الرئيسية لمتجارة الدولية واالقتصاد العالمي ،وما يزيد عمى  70في المائة

مف قيمة التجارة العالمية يتـ نقمو عبر البحار وتجرؼ مناولتو في الموانئ في جميع أنحاء العالـ ،فيما
تخطى األسطوؿ البحرؼ العالمي عتبة  1.5مميار طف.

8

وفي المنطقة العربية تمتمؾ كافة الدوؿ

العربية منافذ بحرية عمى العديد مف البحار والمحيطات في العالـ مثل البحر األحمر والبحر األبيض

المتوسط ،والخميج العربي والمحيط اليندؼ والمحيط األطمسي .وتمثل الحمولة الساكنة ألسطوؿ النقل

البحرؼ العربي ما نسبتو  1.7في المائة مف إجمالي حمولة األساطيل العالمية ،وتمتمؾ كل مف الكويت
والسعودية واإلمارات ومصر والجزائر حوالي  70.0بالمائة مف إجمالي ىذه الحموالت.9

أما فيما يتعمق بالنقل البرؼ في المنطقة العربية فقد حقق نموا بنحو  5.4بالمائة خالؿ السنوات العشرة
10

الماضية.

ولألسف ال يتوفر مؤشرات رقمية تبيف أىمية ىذا القطاع في مجمل االقتصاد العربي ،إال

اف النقل البرؼ يعتبر الدعامة األساسية لخدمات النقل البينية في كافة الدوؿ العربية ،وبدرجة أقل فيما
يخص النقل بيف الدوؿ العربية في مجالي خدمات نقل الركاب أو البضائع .وعمى الرغـ مف توفر سكؾ

حديدية في بعض الدوؿ العربية ،إال أف النقل البرؼ عمى الطرؽ بمختمف أنواع المركبات يقوـ بالنصيب

األكبر في تقديـ ىذه الخدمات ،وترتبط الدوؿ العربية مع بعضيا البعض بشبكات مف الطرؽ الرئيسية.

ونتيجة لممساىمة الكبيرة لقطاع النقل في االقتصاد العالمي وقدرتو عمى تشغيل عشرات المالييف مف

العامميف ،فقد طورت منظمة العمل الدولية منذ تأسيسيا في عاـ  1919العديد مف االتفاقيات

والتوصيات لتنظيـ العمل وشروطو المختمفة وخاصة في مجاؿ النقل البحرؼ ،وقد تـ تكثيف مجمل
 http://web.worldbank.org 7املوقع اإللكرتوين للبنك الدويل
 8منظمة األمم املتحدة للتنمية والتجارة (اونكتاد) ،تقرير النقل البحري لعام 6006

 9الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي ،تقرير النقل يف العامل العريب 6002،
 10منظمة األمم املتحدة للتنمية والتجارة ( اونكتاد ) تقرير النقل الربي لعام 6006
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الحقوؽ في مجاؿ النقل البحرؼ في اتفاقية شاممة حممت عنواف "اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـ 186

لعاـ  2006بشأف العمل البحرؼ" .وقد شممت ىذه االتفاقية العديد مف الحقوؽ المتعمقة بمتطمبات الحد
األدنى لمبحارة لمعمل عمى متف السفف وشروط التوظيف ومعايير السكف والمرافق الترفييية والطعاـ
والمطاعـ والحماية والعناية الطبية والرعاية االجتماعية وحماية الضماف االجتماعي وغيرىا مف

التفاصيل.

11

وقد تركزت اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالنقل عمى قطاع العمل البحرؼ بسبب أف النقل

البحرؼ يشكل العمود الفقرؼ لقطاعات النقل المختمفة عمى المستوػ العالمي كما تـ اإلشارة اليو سابقا،
باإلضافة إلى الطبيعة الخاصة والصعبة لمعمل البحرؼ ،إال أف ىذا ال يبرر إىماؿ قطاعات النقل

األخرػ في اطار منظومة الحماية التي توفرىا اتفاقيات منظمة العمل الدولية .وفي سياؽ تطور العمل

في قطاع النقل ،نشأت في مختمف أنحاء العالـ مئات المنظمات النقابية ،حيث يندرج  759منيا في

اطار االتحاد الدولي لعماؿ النقل ( )ITFيدافعوف عف مصالح ما يقارب  4.71مميوف عامل في
القطاع في مختمف أنحاء العالـ موزعيف عمى  154دولة.

في اطاره في مختمف مناطق العالـ ومنيا المنطقة العربية.

12

ويتفرع عف االتحاد اتحادات فرعية تعمل

حالة المنظمات العمالية في قطاع النقل
أثر اتساع مساحة حرية التعبير والتجمع والتنظيـ في غالبية الدوؿ العربية خالؿ السنوات الثالث

الماضية ،عمى عمل المنظمات النقابية ،وسنحاوؿ في ىذا الجزء مف الدراسة اجراء تحميل لتأثير ىذه

المتغيرات عمى ظروؼ العمل التي يعمل في إطارىا عماؿ النقل ومستوػ وعييـ بحقوقيـ اإلنسانية
والعمالية األساسية ورغبتيـ في االنتساب إلى منظمات عمالية قائمة أو تأسيس منظمات عمالية

جديدة ،ىذا إلى جانب الوقوؼ عمى خصائص المنظمات النقابية القائمة و الجديدة (المستقمة) مف
حيث قاعدة العضوية ،ونسبة ىذه العضوية مف مجمل مف يحق ليـ االنتساب لمنقابة ،وآليات اتخاذ

القرار فييا ودرجة استقالليتيا عف الحكومات واألحزاب السياسية واألنشطة التي تقوـ بيا ىذه المنظمات
لحماية مصالح أعضائيا وتحسيف شروط عمميـ ،ىذا إلى جانب مدػ مساىمة الشباب والنساء في
11

Maritime Labour Convention, 2006,
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C186
 12االحتاد الدويل لعمال النقل ،نشرة خاصة مبؤمتر االحتاد رقم  26لسنة .6000
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عضوية المنظمات النقابية ،إضافة إلى درجة ممارسة معايير الحاكمية الرشيدة المختمفة في طرائق

عمل ىذه النقابات ومدػ تواجد ىذه المعايير في األنظمة والموائح الداخمية التي تعمل بموجبيا ،ومف

ىذه المعايير المسائمة والشفافية والكفاءة والفاعمية والمشاركة واالستجابة لممؤثرات الخارجية.
وسيتـ تقديـ ىذه القراءة عمى مرحمتيف ،األولى تتمثل في تقديـ قراءة تحميمية لحالة المنظمات النقابية
في قطاع النقل في الدوؿ العربية قيد الدراسة ،والمرحمة الثانية تتمثل في تقديـ استعراض لحالة

المنظمات النقابية في قطاع النقل في كل دولة عربية عمى حدػ.

قراءة تحميمية:
ىنالؾ العديد مف النقابات العمالية في المنطقة العربية ،بعضيا تأسس منذ عشرات السنيف وبعضيا
اآلخر تأسس خالؿ السنوات القميمة الماضية ،والتي جاءت في اطار مرحمة التحوالت الديمقراطية التي

تشيدىا المنطقة العربية منذ أواخر عاـ  .2010ويبمغ عدد المنظمات النقابية العربية في قطاع النقل
واألعضاء في االتحاد الدولي لمنقل في الوقت الراىف ( )45نقابة موزعة عمى اثني عشر دولة تتمثل

في المغرب والجزائر وتونس ومصر وفمسطيف واألردف ولبناف والعراؽ واليمف والكويت والبحريف

وليبيا.

13

وىنالؾ منظمات نقابية أخرػ في قطاع النقل في العديد مف الدوؿ العربية ،إال أنيا ليست

أعضاء في االتحاد الدولي لمنقل لمعديد مف األسباب ،منيا عدـ توفر الحدود الدنيا مف الممارسات

الديمقراطية فييا ،وبعض النقابات لـ تدفع رسوـ االنتساب لالتحاد الدولي لعماؿ النقل إلى جانب

المنظمات العمالية الناشئة التي لـ تتبمور ىياكميا التنظيمية بعد .وتبمغ العضوية المعمنة لمنقابات
العمالية في قطاع النقل في المنطقة العربية المنتسبة لالتحاد الدولي لمنقابات ما يقارب مائة الف

عضو .وىي تعكس ما يقارب  20بالمائة مف عضويتيا الحقيقية ،بمعنى أف العضوية الحقيقية ليذه

المنظمات تقارب نصف مميوف عامل ،ويعود عدـ االفصاح الكامل عف العضوية الحقيقية ليذه
النقابات الى ضعف القدرات المالية ليذه النقابات ،وبالتالي عدـ قدرتيا عمى دفع كامل التزاماتيا

المالية لالتحاد الدولي لعماؿ النقل والذؼ يتـ احتسابو استنادا الى عدد اعضائيا.

ويتضح مف المؤشرات المذكورة تواضع ممارسة الحق في التنظيـ النقابي لمعامميف في النقل في المنطقة

العربية ،ففي الوقت الذؼ تتراوح فيو الحدود الدنيا ألعداد العامميف في النقل في المنطقة بيف – 2.0
13

االحتاد الدويل لعمال النقل-املنطقة العربية ،قاعدة بياانت املنظمات األعضاء.6002 ،
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 2.5مميوف عامل ،ووفق بعض التقديرات تقارب  2.9مميوف عامل فإف عدد األعضاء المعمنة
عضويتيـ في اطار منظمات نقابية يقارب  100الف فقط ،بنسبة تتراوح بيف  5.0 – 4.0بالمائة

فقط.
ويمكف عزو ذلؾ إلى مجموعة مف األسباب تتمثل في أف بعض الدوؿ العربية تحظر التنظيـ النقابي

بالمطمق مثل السعودية واإلمارات العربية المتحدة وقطر ،وىنالؾ العديد مف الدوؿ العربية تفرض قيودا

تشريعية وأمنية عمى ممارسة حق التنظيـ النقابي مثل األردف ومصر والعراؽ واليمف ،يضاؼ إلى ذلؾ
عوامل مرتبطة بطبيعة النماذج االقتصادية السائدة في المنطقة العربية حيث تتقمص قطاعات التشغيل

النظامية (الرسمية) ( )Formal Sectorوتتسع قطاعات التشغيل غير النظامية (غير الرسمية)
( ،)Informal Sectorوبالتالي تغيب عالقات العمل الواضحة بيف العامل ورب العمل ،أذ تسود
عالقات العمل الفردية غير المتوازنة وغير المستقرة ،نتيجة عدـ قدرة االقتصادات العربية عمى توليد

فرص عمل نظامية (رسمية) والئقة ،وىذا ينطبق عمى مختمف قطاعات التشغيل وليس فقط عمى قطاع

النقل ،إال أنو يتركز في قطاع النقل البرؼ ،إذ أف قطاعي النقل الجوؼ والبحرؼ مف القطاعات المنظمة
بشكل جيد .وفي قطاع النقل الجوؼ المنظـ جدا ،تفرض العديد مف الحكومات العربية قيودا شديدة عمى
العامميف فيو لحرمانيـ مف ممارسة حقيـ في التنظيـ النقابي.
يضاؼ إلى ذلؾ أف جزءا كبي ار مف المنظمات النقابية العربية وفي العديد مف الدوؿ العربية ارتبطت
بالنظـ السياسية الحاكمة وأحزابيا ،وفي بعضيا اآلخر وعمى نطاؽ ضيق ارتبطت بعض النقابات

العمالية بأحزاب المعارضة ،األمر الذؼ صبغيا بالصبغة السياسية ،وبالتالي إحجاـ قطاعات واسعة مف
العامميف عف االنتساب إلييا ،خوفا مف التأثيرات السمبية عمييـ بسبب انتسابيـ لمنقابات .كذلؾ ىنالؾ

منظمات نقابية في بعض الدوؿ العربية ال تفسح المجاؿ أماـ التوسع بالعضوية الجديدة ،وذلؾ حفاظاً
عمى سيطرتيـ عمى النقابة وتكرار فوزىـ في االنتخابات التي غالبا ما تكوف عف طريق التزكية بسبب
سيطرة بعض رؤساء النقابات وأعضاء ىيئاتيا القيادية عمى الييئة العامة وعدـ التوسع فييا.
ويمكف اإلشارة في سياؽ تحميل ضعف التمثيل في المنظمات النقابية العربية لعماليا في اطار قطاع
النقل ،أف النظـ الداخمية (الموائح الداخمية) لغالبية ىذه المنظمات تسمح باستمرار ترشيح األشخاص
انفسيـ لمعديد مف الدورات االنتخابية ،إلى جانب ضعف تطبيق معايير الحاكمية الرشيدة مف شفافية
ومسائمة ومحاسبة ،بالتالي ىيمنة أساليب العمل غير الديمقراطية الداخمية لمنقابات األمر الذؼ يؤدؼ

إلى انعزاؿ العديد مف النقابات عف قواعدىا وضعف تحسسيا ليموميـ ومشكالتيـ وعدـ تبنييا
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لقضاياىـ ،ىذا الى جانب ارتباط العديد مف إدارات النقابات العمالية مع إدارات الشركات التي يعمموف

فييا بمصالح مشتركة ،وعندىا ترتيف تحركات ىذه النقابات بمصالح قياداتيا مع مصالح إدارات

الشركات .ومف العوامل التي أدت إلى ضعف عضوية العديد مف نقابات العامميف في قطاع النقل،

تركيز العديد مف النقابات عمميا عمى شركات النقل الكبرػ ،والتي غالبا ما تكوف حكومية (قطاع عاـ)

أو تمتمؾ فييا الحكومة حصصا كبيرة ،واىماؿ قطاعات النقل التي تتركز في منشآت صغيرة
ومتوسطة ،حيث اف العمل النقابي في قطاعات العمل الصغيرة والمتوسطة أكثر صعوبة مف العمل في

المنشآت الكبيرة ،ويظير ىذا بشكل جمي في قطاعات النقل البرؼ.

وتبيف مف خالؿ اعداد ىذه الدراسة أف غالبية المنظمات النقابية في قطاع النقل في الدوؿ العربية التي
شممتيا الدراسة ال تمتمؾ قاعدة بيانات بالعدد اإلجمالي لمعامميف في قطاع النقل بمختمف فروعو

(الجوؼ والبرؼ والبحرؼ والنيرؼ) ،وىو األمر الذؼ يظير قصو ار في أداء دوائر االحصاءآت العامة
في الدوؿ العربية قيد الدراسة ،بعدـ توفير بيانات احصائية لمعامميف في قطاعات النقل المختمفة،

ويعكس كذلؾ قصو ار في أداء ىذه النقابات في جانب تطوير قواعد بيانات لمعامميف في قطاع النقل

بمختمف فروعو ،وىذا يتطمب مف نقابات عماؿ النقل في الدوؿ العربية تطوير قواعد بيانات تشمل
األعداد اإلجمالية لمعامميف في قطاع النقل ،الف مف شاف ذلؾ اف يساعد في معرفة األعداد الحقيقية
لمعامميف في قطاع النقل ومدػ تمتعيـ بحقوقيـ العمالية ،كما اف وجود قاعدة بيانات خاصة بأعداد

عماؿ النقل سيسمح بمعرفة مدػ تأثير قطاع النقل في االقتصاد اعتمادا عمى حجـ القوػ العاممة فيو،
مما سيساعد عمى خطط استراتيجية مف قبل نقابات عماؿ النقل لتطوير وضع ىذا القطاع والضغط

عمى الحكومات وأصحاب العمل لتحسيف ظروؼ العامميف فيو.

ورغـ عدـ وجود قواعد بيانات لمجمل العامميف في قطاع النقل في الدوؿ العربية التي شممتيا الدراسة،

اال انو لوحع ارتفاع ممموس في أعداد المنتسبيف ليذه النقابات خالؿ السنوات الثالث الماضية ،حسب
ما افصحت بو المنظمات النقابية العربية في قطاع النقل التي تـ اجراء حوارات معيا في سياؽ اعداد

ىذه الدراسة ،وكذلؾ لوحع زيادة في عدد المنظمات النقابية الجديدة في قطاعات النقل المختمفة في

العديد مف الدوؿ العربية كما ىو الحاؿ في األردف ومصر ،وىذا يعود إلى األثار اإليجابية التي تركتيا
موجة التحوالت الديمقراطية التي تشيدىا المنطقة منذ ثالث سنوات ،التي رفعت مف درجة ممارسة

الرؼ والتعبير والتجمع وحرية التنظيـ النقابي ،حيث شيدت السنوات الثالث األخيرة تأسيس عدد
حرية أ
كبير مف النقابات العمالية الجديدة والمستقمة في مختمف القطاعات ومنيا قطاع النقل ،فيما ال تزاؿ

بعض الدوؿ العربية التي شممتيا الدراسة تعاني مف التضييق عمى حرية التنظيـ النقابي ،كما تحظر
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بعض الدوؿ العربية التي شممتيا الدراسة عمى العامميف في قطاع النقل العاـ مف تأسيس نقابات أو

االنتساب لمنقابات .وىو األمر الذؼ يتطمب إعادة النظر بكافة التشريعات التي تقيد العمل النقابي ،كما
يتطمب مف النقابات العمالية الضغط باتجاه تخميص القوانيف في العديد مف الدوؿ العربية مف النصوص

المقيدة لمحريات النقابية.

وتتعدد النقابات التي تمثل العامميف في قطاع النقل بمختمف فروعيا ،حيث وجد اكثر مف نقابة تمثل

العامميف في فروع النقل البرؼ والبحرؼ والجوؼ ،كما اف بعض نقابات عماؿ النقل تمثل العامميف حسب
المناطق الجغرافية التي يقيموف أو يعمموف فييا .وىذا األمر منطقي ويعكس ادراؾ العديد مف عماؿ
النقل بحاجتيـ الى تنظيـ انفسيـ في منظمات نقابية ،إذ مف المفترض أف تكوف المنظمات النقابية

مؤسسية ،واف تتواجد في المناطق الجغرافية التي يتواجد فييا منتسبييا لتمكينيا مف الدفاع عف حقوقيـ
وحماية مكتسباتيـ .ومف المفيد االشارة ىنا أف غالبية المنظمات النقابية العربية في قطاع النقل في

الدوؿ العربية التي شممتيا الدراسة تتمتع ببنية تحتية جيدة فغالبيتيا الكبيرة ليا مقرات وبعض النقابات

ليا اكثر مف مقر ،كما يوجد لجميع النقابات أنظمة داخمية ولوائح األمر الذؼ يشير إلى وجود بنية

تنظيمية جيدة لمنقابات في الدوؿ التي شممتيا الدراسة.

تختمف مستويات أجور عماؿ النقل في الدوؿ العربية باختالؼ األوضاع االقتصادية لمدوؿ العربية،
فمثال ترتفع أجور العامميف في ىذا القطاع في دوؿ الخميج العربي الغنية بالنفط والتي يرتفع فييا

متوسط دخل الفرد سنويا وال تعاني مف مشكالت اقتصادية ،ففي الكويت مثال يتراوح متوسط أجور

العامميف في قطاع النقل مف  15000 -2000الف دوالر شيريا ،بينما تحوـ األجور حوؿ نسب

متوسطة ومنخفضة في دوؿ عربية أخرػ مثل األردف والمغرب ومصر حيث تعاني ىذه الدوؿ مف
أوضاع اقتصادية صعبة ،اذ يتراوح متوسط دخوؿ العامميف في قطاع النقل في ىذه الدوؿ بيف -600

 2000دوالر شيريا وىي مبالغ بالكاد تكفي متطمبات أسرة صغيرة العدد في دولة مثل المغرب مثالً أو

األردف ،وىو األمر الذؼ يشير إلى المسؤولية الكبيرة الممقاة عمى عاتق المنظمات النقابية لعماؿ النقل
بضرورة االستمرار في الكفاح مف اجل تحسيف الظروؼ المعيشية لممنتسبيف ليذه النقابات .كما تختمف

أجور العماؿ في الدولة الواحدة حسب قطاع النقل ،اذ ترتفع أجور العامميف في قطاع النقل الجوؼ
وتصل في بعض الدوؿ العربية التي شممتيا الدراسة إلى نحو  15000الف دوالر كما في الكويت،

يمييا في المرتبة الثانية أجور العامميف في قطاع النقل البحرؼ ،ويأتي في المرتبة األخيرة أجور

العامميف في قطاع النقل البرؼ والنيرؼ.
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الحظت الدراسة أف غالبية المنتسبيف لمنقابات في قطاع النقل في الدوؿ العربية يعمموف بعقود عمل
دائمة خاصة في قطاع النقل الحكومي األمر الذؼ يشير إلى ارتفاع نسبة األماف الوظيفي ليؤالء

العماؿ ،ما عدا قطاع النقل البحرؼ فالعدد األكبر مف العماؿ في دوؿ عربية يعمموف وفق عقود عمل
مؤقتة وىو امر يتفاوت مف دوؿ عربية إلى أخرػ ،فمثال معظـ عماؿ النقل البحرؼ في مصر يعمموف
بعقود مؤقتة ،بينما يعمل معظـ عماؿ النقل بالقطاع البحرؼ في العراؽ والكويت وليبيا والمغرب واألردف
بعقود عمل دائمة ،األمر الذؼ يتطمب مف نقابات عماؿ النقل الضغط باتجاه تحويل عقود العمل

المؤقتة إلى عقود عمل دائمة بما يمنح العامميف في ىذا القطاع األماف الوظيفي بما يشممو مف أجر
الئق وتأمينات اجتماعية ورعاية صحية وغير ذلؾ مف شروط العمل الالئق.
وشيدت السنوات الماضية السيما بعد التحوالت الديمقراطية التي شيدتيا المنطقة العربية في بداية عاـ

 2011زيادة في االحتجاجات الجماعية التي نفذتيا النقابات العمالية وىو األمر الذؼ نتج عف اتساع

مساحة ممارسة حرية الرأؼ والتعبير والتجمع التي أوجدتيا موجة التحوالت الديمقراطية في المنطقة
العربية ،ومعظـ ىذه االحتجاجات تركزت مطالبيا عمى تحسيف األجور وتحسيف ظروؼ العمل وصرؼ
الحوافز والمكافئات لمعماؿ وتحسيف نظاـ التأمينات االجتماعية والصحية ،وىو األمر الذؼ يشير إلى
ارتفاع الوعي لدػ عماؿ النقل في المنطقة العربية بحقوقيـ كما يشير إلى التحرر مف نزعة الخوؼ

التي الزمت العمل النقابي في المنطقة العربية لعقود عديدة .ونجحت العديد مف المنظمات العمالية مف
خالؿ االحتجاجات التي نفذتيا بزيادة أجور منتسبييا وتحسيف ظروؼ عمميـ ،كما حدث مع عماؿ

الموانئ في األردف الذيف نفذوا سمسمة مف االحتجاجات العمالية في سبيل تحسيف أجور العماؿ ،فيما ال

تزاؿ بعض نقابات عماؿ النقل في دوؿ عربية أخرػ تكافح مف اجل الحصوؿ عمى حقوؽ منتسبييا
كما في المغرب ،كذلؾ يمكف االشارة الى اف معظـ منظمات عماؿ النقل في الدوؿ العربية التي شممتيا

الدراسة خاضت مفاوضات جماعية مع أصحاب العمل أو الحكومات تمخضت عف تحقيق جزئي

لمطالب العماؿ خاصة فيما يتعمق بتحسيف األجور ،وىو األمر الذؼ يشير إلى تحسف مضطرد بالوعي
بأىمية أسموب المفاوضة الجماعية لتحقيق مطالب العماؿ.
وفيما يتعمق بعالقة تمؾ النقابات بمنظمات المجتمع المدني ،فقد وجدت الدراسة أف بعض المنظمات

النقابية العمالية في قطاع النقل تمتمؾ عالقات تعاوف وتنسيق مع منظمات المجتمع المدني ،وخاصة
تمؾ المعنية بحقوؽ اإلنساف وىو األمر الذؼ يشير إلى تفاعل ىذه النقابات مع القضايا الحقوقية
وقدرتيا عمى التشبيؾ والتواصل مع المنظمات الفاعمة في المجتمع .كما اف كافة نقابات عماؿ النقل

التي شممتيا الدراسة أعضاء في اتحاد عمالية محمية وكذلؾ جميعيا حاصمة عمى عضوية االتحاد
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الدولي لعماؿ النقل وىو األمر الذؼ يظير مدػ اىتماـ ىذه النقابات بالعمل التنظيمي والمؤسسي عمى

الصعيديف المحمي والدولي.

وتعتبر المعيقات التشريعية مف ابرز القضايا التي تواجو المنظمات العمالية لقطاع النقل في ظل ما
تعانيو التشريعات في غالبية الدوؿ العربية مف تقييد لحرية العمل النقابي وما ينتج عف ذلؾ مف تضييق
عمى حرية التجمع والتنظيـ وتنفيذ االحتجاجات ،إضافة إلى عدـ وجود تشريعات تنظـ العمل النقابي

خاصة المنظمات العمالية الجديدة والمستقمة حديثة التأسيس .كما اف ىناؾ عوائق متصمة بالحالة
األمنية وحالة عدـ االستقرار السياسي الذؼ تشيده العديد مف الدوؿ العربية التي شممتيا الدراسة مثل

مصر وتونس وليبيا واليمف ،حيث انعكست األوضاع األمنية والسياسية عمى عمل النقابات العمالية،
األمر الذؼ دفع بعض المنظمات العمالية في بعض الدوؿ العربية لالنخراط بالشأف السياسي عمى
حساب مصالح منتسبييا ،كما ساىمت الحالة األمنية غير المستقرة في تعطيل تنفيذ العديد مف الخطط

والفعاليات لمعديد مف النقابات والخاصة بمتابعة قضايا منتسبييا.

حراك نقابي متفاوت
المتتبع لحركة االحتجاجات الشعبية التي اندلعت في المنطقة العربية منذ نحو ثالث سنوات يجد اف
درجة مساىمة المنظمات النقابية في حركة االحتجاجات تمؾ كانت متفاوتة ،وىذه الموجة مف

االحتجاجات جاءت إلحداث تغيير نحو الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية .فقد ساىمت بعض

المنظمات النقابية بشكل ممموس وفعاؿ في حركة االحتجاجات الشعبية في بعض البمداف العربية ،مثل

االتحاد التونسي لمشغل بمختمف منظماتو النقابية ،وكاف يمعب دو ار اساسيا في زيادة زخـ االحتجاجات

الجماعية في مختمف مناطق تونس خالؿ مجريات الثورة التونسية أواخر  2010وأوائل  ،2011وما
زاؿ يمعب دو ار سياسا كبي ار في مرحمة التحوالت السياسية التي تبعت ذلؾ وحتى وقت اعداد ىذه

الدراسة .وفي مصر ايضا شاركت المنظمات النقابية العمالية المستقمة (رغـ أف عددىا كاف محدودا

آنذاؾ) في مختمف االحتجاجات التي شيدتيا البالد في سياؽ ثورة الخامس والعشريف مف يناير عاـ
 ،2011ىذا إلى جانب مشاركة عشرات اآلالؼ مف العامميف في قطاعات النقل المختمفة واألعضاء
في منظمات نقابية قديمة سواء في مصر أو اليمف .وقد كانت ىذه المشاركات تتـ عمى مستوييف،

مستوػ المنظمات النقابية كقرار مركزؼ ليا أو بق اررات فردية مف الناشطيف في ىذه المنظمات النقابية
سواء أكانوا مف أعضاء ىيئاتيا ومجالسيا التنفيذية أو ىيئاتيا العامة ،والى جانب ذلؾ كاف ىناؾ العديد
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مف المنظمات النقابية العمالية تتخذ موقفا محايدا مف المشاركة في ىذه األنشطة االحتجاجية ،مبررة

ذلؾ أف ىذه األنشطة ال تدخل في مجاؿ أىدافيا.

وفي ذات الوقت كاف ىناؾ بعض قيادات المنظمات النقابية العمالية التي كاف موقفيا وما يزاؿ
معارضا لحركة االحتجاجات المطالبة بإجراء تغيرات نحو الديمقراطية في بمدانيا ،ويمكف تفسير ذلؾ

أف أؼ عمميات تحوؿ باتجاه الديمقراطية ،ستنعكس عمى بنية ىذه النقابات وبالتالي سيعاد النظر بآليات
عمل ىذه المنظمات النقابية .مما سيؤثر سمبيا عمى مكتسبات ىذه القيادات الخاصة سواء في

استمرارىا عمى أرس ىذه المنظمات النقابية ،وبالتالي سيفقدىا العديد مف المكتسبات واالمتيازات التي

حققتيا مف خالؿ الدعـ الذؼ تتمقاه مف الحكومات ومؤسساتيا القائمة ،والذؼ مكنيا مف السيطرة عمى
ىذه النقابات والتحكـ في مقدراتيا عمى اعتبار اف ىذه المنظمات العمالية ىي جزء مف بنى األنظمة

السياسية القائمة ،وىذا ينطبق ليس فقط عمى بعض المنظمات النقابية العمالية العاممة في قطاع النقل
وانما عمى بعض المنظمات واالتحادات النقابية العاممة في قطاعات تشغيمية أخرػ.

والمتتبع لحركة االحتجاجات وعناصرىا في المنطقة العربية يالحع اف ىذا التفاوت ما زاؿ قائماً حتى

الوقت الحالي ،في ظل استمرار عممية التحوالت نحو الديمقراطية .ىناؾ بعض المنظمات النقابية
واتحاداتيا ال تزاؿ تقف إلى جانب الممارسات غير الديمقراطية التي تمارسيا العديد مف األنظمة

السياسية في بمدانيا ،مستنديف بذلؾ إلى فرضية أف ضعف الممارسات الديمقراطية في الدولة ييسر ليا
العمل وفق ممارسات غير ديمقراطية في نقاباتيا ،األمر الذؼ يعزز مكتسبات ومصالح بعض قيادات

ىذه النقابات .بالمقابل فإف البعض اآلخر مف المنظمات النقابية في المنطقة العربية بما فييا المنظمات

النقابية العاممة في قطاع النقل تعمل مف أجل إحداث تغييرات في البيئة السياسية في دوليا نحو مزيد

مف الحريات والممارسات الديمقراطية وعمى وجو الخصوص حريات التعبير والتجمع والتنظيـ ،استنادا

الى فرضية أف البيئة السياسية الديمقراطية تساعد العامميف في قطاع النقل وغيره مف القطاعات عمى
تنظيـ أنفسيـ وممارسة أعماليـ بحرية ،األمر الذؼ يمكنيـ مف بناء عالقات توازنيو مع أصحاب العمل

واإلدارات العميا ،سواء كانت في القطاع الخاص والقطاع العاـ ،وبالتالي سينعكس إيجابا عمى تحسيف

ظروؼ عمل العامميف الذيف تمثميـ وبالتالي تحسيف مستوياتيـ المعيشية.
البحث عن المكاسب

لـ تأت حركة االحتجاجات التي تشيدىا المنطقة العربية منذ ثالثة سنوات ،إال باعتبارىا نتيجة حتمية
لتراجع مختمف مؤشرات التنمية في المنطقة العربية مقارنة مع مختمف أقاليـ ودوؿ العالـ ،حيث تشيد
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المنطقة العربية أعمى معدالت بطالة في العالـ ،وخاصة لدػ فئة الشباب ،حيث تبمغ بيف الشباب

( 24-15عاما)  % 28.1في دوؿ الشرؽ األوسط ،و % 23.8في شماؿ أفريقيا ،في حيف تبمغ

النسبة عمى المستوػ العالمي ( ،14)%12.6إضافة إلى انخفاض مستويات األجور وزيادة أعداد الفقراء
لتشمل إلى جانب المواطنيف غير القادريف عمى العمل العامميف انفسيـ ،كذلؾ ىنالؾ اتساع كبير لرقعة

العامميف في القطاع غير المنظـ باإلضافة إلى تراجع مؤشرات التنمية السياسية المختمفة ،األمر الذؼ

انعكس عمى مختمف قطاعات العامميف بمف فييـ العامميف في قطاع النقل.

اف مجمل ىذه الظروؼ أحدثت ضغوطا عمى المجتمعات العربية ،األمر الذؼ أدػ إلى انفجار بعض

المجتمعات في وجو الحكومات ،محتجة عمى أساليب الحكـ المستبدة في العديد مف الدوؿ العربية.
وكاف مف المنطقي اف تنعكس ىذه التحوالت والمخاضات الديمقراطية إيجابا عمى تحسيف شروط العمل

واعادة بناء عالقات العمل بيف العامميف وأصحاب وادارات العمل سواء في القطاع العاـ أو الخاص

عمى أسس جديدة تأخذ بعيف االعتبار الحقوؽ والمبادغ األساسية في العمل والتي تشمل شروط عمل
مرضية وعادلة وخمق فرص العمل الالئقة ورفع مستويات األجور وتوفير الحماية االجتماعية وعقود

عمل عادلة ومتوازنة لمعامميف .إال انو وبمنطق التحوالت التاريخية لـ تنعكس نتائج ىذه التحوالت بشكل
مباشر وسريع عمى تحسيف مختمف ىذه المعايير ،واف تحسنت عند البعض منيـ ،وذلؾ ألف نتائج ىذه

التحوالت لف تظير بشكل سريع وانما ستظير عمى المستوييف المتوسط والبعيد ،كوف ىذه التحوالت
ستساعد عمى إرساء قواعد الديمقراطية في إدارة مؤسسات الدولة وستساعد أيضا عمى خمق حالة مف

التوازنات االجتماعية بيف مكونات المجتمع وخاصة العامميف مف جية وأصحاب العمل والحكومات مف

جية أخرػ.

وىناؾ آالؼ مف العامميف في قطاع النقل ،وخاصة العامميف في القطاع العاـ ممف تحسنت شروط

عمميـ ،بسبب كثافة االحتجاجات العمالية التي تـ تنفيذىا خالؿ السنوات الماضية كتعبير عف حالة

االختالؿ في عالقات العمل وعدـ توازنيا مف جانب ،ورغبة الحكومات وبعض أصحاب العمل في
القطاع الخاص في امتصاص غضب العامميف في مؤسساتيـ مف جانب آخر ،وبالتالي حدث تحسف

في بعض شروط العمل ،إال اف ىذا التحسف اليزاؿ في بداياتو ومف المتوقع اف يستمر في اتجاىات
إيجابية عمى المدييف المتوسط والبعيد تبعا لمدػ تحسف البيئة السياسية التي تعمل في اطارىا
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المنظمات النقابية في المنطقة العربية ومنيا قطاع النقل والمنظمات النقابية التي تمثميـ ،وتحسف أداء

المنظمات النقابية في قطاع النقل.

انعكاسات إيجابية
أثار
تركت حركة االحتجاجات الشعبية المطالبة بالتحوؿ نحو الديمقراطية في العديد مف الدوؿ العربية ًا

إيجابية عمى المنظمات والييئات النقابية والنشطاء النقابييف والعامميف انفسيـ ،بسبب ارتفاع منسوب

الجرأة والتخمص مف حالة الخوؼ والتردد مف ردود فعل الحكومات وأجيزتيا األمنية في العديد مف

الدوؿ العربية ،وكذلؾ مف ردود أفعاؿ أصحاب األعماؿ في القطاع الخاص ،مما اثر إيجابا عمى زيادة
جرأة العديد مف المنظمات النقابية والنشطاء النقابييف والعماؿ انفسيـ أماـ أصحاب األعماؿ واإلدارات

العميا في القطاعيف الخاص والعاـ .فقد ارتفعت مستويات ممارسة حرية الرأؼ والتعبير والتجمع

وأصبحت المنظمات النقابية والعماؿ أكثر معرفة بحقوقيـ والمطالبة بيا ونشر ىذه الحقوؽ في أوساط
العامميف بشكل أكثر وضوحا مما كاف عميو الوضع في السابق ،وأدت موجة التحوالت الديمقراطية التي

تمر فييا المنطقة العربية إلى اندفاع العامميف في القطاع الخاص نحو تنظيـ انفسيـ في منظمات
نقابية بعد أف كاف محظو ار عمى قطاعات واسعة منيـ ،وبرز ىذا بشكل واضح في كل مف مصر

وتونس واليمف واألردف ،وتعمقت كذلؾ موجات تنظيـ العامميف في منظمات نقابية في القطاع العاـ
وزيادة عضوية القائمة منيا ،ويمكف القوؿ انو حدث تحسف واف كاف متفاوتا في مجاؿ قدرة العامميف
ونشطاءىـ النقابييف ومنظماتيـ النقابية في التعبير عف آراءىـ ومواقفيـ بحرية .ومف المفيد ىنا اإلشارة

أ ف العديد مف اإلدارات في الدوؿ العربية التي لـ تشيد احتجاجات سياسية واجتماعية كبرػ ،تياونت
في عدـ التصدؼ ليذا النوع مف األنشطة لمعامميف لدييا خشية مف ردود فعل غير متوقعة مف العامميف،

يمكف اف تتخذ طابع االحتجاجات الكبيرة.

وفي ذات السياؽ ،فإف ممارسة الحق في حرية التجمع والتنظيـ أثرت إيجابا عمى ادراؾ العامميف
ومنظماتيـ النقابية ،وقد عبرت عف نفسيا مف خالؿ كثافة االحتجاجات العمالية التي شيدتيا العديد

مف الدوؿ العربية وشممت مختمف القطاعات االقتصادية ومنيا قطاع النقل ،حيث ارتبط منسوب قدرتيـ
في التعبير والتجمع والتنظيـ عمى زيادة قدرتيـ في تشكيل المنظمات النقابية والمجاف النقابية ،اذ شيدت
المنطقة العربية وخاصة الدوؿ التي شيدت تحوالت ديمقراطية ممموسة موجات احتجاجية كبيرة في

مختمف قطاعات العمل والتشغيل ومف ضمنيا قطاع النقل ،مما أدػ إلى تشكيل منظمات ولجاف نقابية
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جديدة ،شكل عددا كبي ار منيا تحديا لمقوانيف واألنظمة السائدة ،وقطاع النقل في العديد مف الدوؿ

العربية شيد إضرابات عمالية كبيرة قبل وأثناء مرحمة التحوؿ الديمقراطي ،وشكل إضراب عماؿ الموانئ
الذؼ شارؾ فيو ما يقارب أربعة آالؼ عامل في ميناء العقبة في األردف صيف عاـ  2009نقطة
تحوؿ في مسار وعي الحركة العمالية األردنية تجاه حقوقيا وامكانية تحقيقيا ليس فقط في قطاع النقل

فقد بل وفي مختمف القطاعات االقتصادية األخرػ ،وكانت البداية لسمسمة مف االحتجاجات العمالية في
ميناء العقبة ،كاف آخرىا وقت اعداد ىذه الدراسة ،وحالة المغرب أيضا كانت نقطة بارزة في ىذا

السياؽ .وكذلؾ حاؿ بعض قطاعات النقل في العديد مف الدوؿ العربية موضوع الدراسة.

ومف جانب آخر شيدت العديد مف الدوؿ العربية موضوع الدراسة نشوء منظمات ولجاف نقابية لمعامميف
في مختمف فروع قطاع النقل ،ففي األردف أسس السائقوف العموميوف والمضيفيف الجوييف والطياريف

منظمات خاصة بيـ ،وحدث ذات األمر في مصر حيث تشكمت العديد مف المنظمات النقابية في

قطاع األمف الجوؼ والمضيفيف الجوييف والسكؾ الحديدية والبحارة وتداوؿ الحاويات في اإلسكندرية
وغيرىا .وىذه مؤشرات ىامة وواضحة عمى اف قطاعات العمل المختمفة وقطاع النقل تحديدا تشيد
تحوالت ممموسة عمى صعيد حرية التجمع والتنظيـ ،بما يحممو ذلؾ مف مخاطر وفرص ،فالمخاطر

تتمثل في ترؾ ىذه الحراكات تعمل بدوف توجيو ومساعدة مف قبل المنظمات العمالية الدولية واإلقميمية
صاحبة الخبرة ،وعدـ استجابة الحكومات لمطالب ىذه الحركات العمالية وعدـ تعديل التشريعات
الناظمة لمعمل النقابي باتجاه تمكينيا مف العمل بحرية ،والفرص تتمثل في اإلمكانيات المتوفرة لدػ

النشطاء النقابييف انفسيـ ،لترسيخ الممارسات القائمة عمى مبادغ االستقاللية والديمقراطية والفاعمية.

فاعمية متفاوتة
في الوقت أثرت فيو زيادة مساحة ممارسة حرية التعبير والتجمع والتنظيـ عمى فاعمية غالبية المنظمات

النقابية العربية في قطاع النقل مف حيث اتساع قاعدة العضوية ،إال أف ىذا التأثير كاف متفاوتاً وفقا
الختالؼ النقابات واختالؼ الدوؿ .فقد تبيف مف خالؿ تحميل واقع المنظمات النقابية القديمة والجديدة
والمستقمة في ىذا القطاع ،أف عضوية المنظمات النقابية في قطاع النقل والعاممة في القطاع الخاص

تنامت بشكل ممموس في العديد مف الدوؿ العربية قيد الدراسة ،خاصة النقابات الجديدة والمستقمة.
مقابل ذلؾ لـ يحدث أؼ زيادة ممموسة في عضوية غالبية المنظمات النقابية في قطاع النقل العاممة

في القطاع العاـ ،وذلؾ ألف منظمات القطاع العاـ في غالبية الدوؿ قيد الدراسة عضويتيا شبو إلزامية،
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أؼ أنيا تفرض عمى العامميف فور مباشرتيـ لعمميـ في مؤسسات القطاع العاـ االنتساب لمنقابة
واقتطاع رسوـ العضوية بشكل آلي وتحويميا إلى النقابة ،وبالتالي فإف عضويتيا كانت كبيرة قبل بدء
موجة التحوالت الديمقراطية التي تشيدىا المنطقة.
كذلؾ فإف نسبة تمثيل المنظمات النقابية القديمة والجديدة والمستقمة في قطاع النقل لمعامميف في

قطاعاتيا ما زالت ضعيفة ،وخاصة المنظمات النقابية العاممة في القطاع الخاص .كما أنيا تتفاوت مف
قطاع آلخر ومف دولة إلى أخرػ ايضا .وبالتالي ما زاؿ مطموب بذؿ الكثير مف الجيود لتعزيز القدرات

التنظيمية لممنظمات النقابية العاممة في قطاع النقل بمختمف أنواعيا لتمكينيا مف ممارسة ميارات

الحشد والتنظيـ والمدافعة بشكل احترافي ،بيدؼ زيادة تمثيل ىذه النقابات لقواعدىا العمالية.

وقد أدػ ضعف التمثيل النقابي في مختمف قطاعات العمل بما فييا قطاع النقل إلى التأثير سمبا عمى

فاعمية ىذه المنظمات النقابية ،وألف مفيوـ الفاعمية يعد مفيوما نسبياً ،يتفاوت فيمو وتقديره وقياسو مف

جية ألخرػ ،فإف واقع العمالة في المنطقة العربية وضعف شروط العمل الالئق في غالبية الدوؿ

مؤشر أساسيا عمى ضعف فاعمية ىذه النقابات ،ويظير ذلؾ مف خالؿ تحميل
ا
العربية قيد الدراسة ،يعد
شروط العمل في المنطقة العربية بشكل عاـ وفي قطاع النقل بشكل خاص ،ذلؾ أف ىناؾ تفاوتا في

درجة احتراـ شروط العمل الالئق والمبادغ والحقوؽ األساسية في العمل ،فالعامميف في قطاعات النقل

المنظمة جدا مثل قطاع النقل الجوؼ يتمتعوف بمستوػ عاؿ مف شروط ومعايير العمل الالئق ،بينما

العامميف في القطاعات األخرػ مثل النقل البحرؼ والبرؼ ،فإف مستوػ تمتعيـ بشروط ومعايير العمل

الالئق يتراوح ما بيف الجيد والمتدني.

كذلؾ ىناؾ تباينا واضحا في قدرات المنظمات النقابية في قطاع النقل في الدوؿ العربية قيد الدراسة،
مف حيث قدرتيا عمى استخداـ تقنيات وميارات المفاوضة الجماعية بمختمف أنواعيا ومستوياتيا .فقد

أصبح لدػ بعض المنظمات النقابية خبرات تراكمية ومتقدمة مكنتيا مف إجراء مفاوضات جماعية غالباً
ما تنتيي بالنجاح في تحقيق أىدافيا ومطالبيا أو جزء منيا ،بينما ىناؾ منظمات نقابية في ذات

القطاع ضعيفة المستوػ في مجاؿ المفاوضة الجماعية ،وغالباً ما تفشل في تحقيق أىدافيا ،حيث ترػ

أف أساليب المفاوضة الجماعية تقتصر عمى اإلضرابات واالحتجاجات.

وفيما يتعمق بالقدرات التنظيمية بشكل عاـ ،ظير أف غالبية المنظمات العمالية الجديدة والمستقمة تفتقر

لمقدرات والميارات التنظيمية العالية التي تمكنيا مف تحقيق رؤيتيا في بناء منظمات نقابية فعالة ،فما
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زاؿ العديد منيا يعتمد عمى االرتجاؿ في اساليب العمل وتنفيذ االنشطة ،وكاف واضحا ضعف القدرات

المعرفية والمياراتية لدػ العديد مف قياداتيا ،مع التأكيد عمى وضوح رؤيتيـ وحماسيـ.

ولوحع في سياؽ تحميل واقع المنظمات النقابية في المنطقة العربية ضعف دورىا اإلعالمي سواء في
تعامالتيا مع وسائل اإلعالـ الخارجية ،و/أو اإلعالـ الداخمي الذؼ يربط أعضاء المنظمات النقابية مع
بعضيـ البعض ،ولوحع كذلؾ االعتماد الكبير عمى بعض مواقع التواصل االجتماعي وخاصة

صفحات الفيس بوؾ لدػ العديد مف المنظمات النقابية وخاصة الجديدة منيا (المستقمة) .اال اف ىذه
الوسائل غير كافية لتعزيز التواصل بيف أعضاء المنظمة النقابية ذاتيا أو لتعزيز تنسيقيا وتعاونيا مع

المنظمات النقابية التي تعمل في مجاالت متشابو في اطار قطاع النقل الفرعي أو قطاع النقل بشكل

عاـ .اذ اف اعداد كبيرة مف العامميف في بعض قطاعات النقل ال يستخدموف وسائل التواصل

االجتماعي خاصة العامميف في قطاع النقل البرؼ.

ويمكف اإلشارة في مجاؿ فاعمية المنظمات النقابية إلى أف النزوع نحو تشكيل نقابات جديدة ،وتفعيل

مبدأ حرية التنظيـ النقابي ،إلى خطر كامف يتمثل في تشكيل منظمات نقابية بعضويات قميمة جدا ،دوف
وجود نصوص في أنظمتيا الداخمية تشجعيا عمى التنسيق واالندماج مع نقابات أخرػ في ذات

القطاعات .األمر الذؼ يشكل مخاطر حقيقية عمى تفتيت العمل النقابي واضعافو ،كذلؾ يجدر
باألنظمة والموائح الداخمية لمنقابات واالتحادات العمالية أف تشجع عمى توحيد المنظمات النقابية عمى

أساس مف االختيار الديمقراطي.

الخطاب النقابي والخطيط
لعل مف أىـ األسباب التي أدت سابقا إلى تراجع فاعمية المنظمات النقابية في المنطقة العربية بشكل
عاـ ،والمنظمات العاممة في قطاع النقل بشكل خاص ،عدـ استخداميا األساليب اإلدارية الحديثة في

ادارة ىذه المنظمات العمالية ،ولعل مف أىـ ىذه األساليب ،عمل المنظمات النقابية في أطر مؤسسية
تقوـ عمى تحديد ىويتيا ورؤيتيا ورسالتيا وبالتالي تحقيق أىدافيا وبناء خطط استراتيجية ومتابعة

تنفيذىا ،إلى جانب تطوير سياسات واضحة في العديد مف القضايا التي تيـ العامميف في قطاع النقل
تحدد فييا مواقفيا تجاه السياسات االقتصادية وغيرىا مف السياسات التي تمس مصالح العامميف الذيف

28

تمثميـ ،وبالتالي يغيب ما يمكف تسميتو بالخطاب النقابي عف غالبية المنظمات العمالية بشكل عاـ
وفي قطاع النقل بشكل خاص.

وتبيف مف خالؿ التحميل أف القميل مف المنظمات النقابية القديمة والجديدة والمستقمة مف يستخدـ ىذه
األساليب بالشكل الصحيح .فعدد المنظمات النقابية العاممة في قطاع النقل التي تطور خططاً

استراتيجية وفق المعايير المعتمدة لمتخطيط االستراتيجي محدودة ،والبعض منيا يطور خططا لمعمل

ولكنيا ال تطور آليات لتنفيذىا ،وال تستخدـ أساليب المتابعة والتقييـ لموقوؼ عمى مدػ تحقيق األىداؼ
الموضوعة لتحديد ما تـ إنجازه ،األمر الذؼ انعكس سمباً عمى أداء وفاعمية العديد مف ىذه المنظمات

بنوعييا القديمة والجديدة والمستقمة .ورغـ حدوث تحسف في أداء العديد مف المنظمات النقابية في قطاع
النقل في جانب وضع الخطط ،فإف ىنالؾ العديد مف المنظمات النقابية ما زالت بحاجة إلى بذؿ جيود

في ىذا المجاؿ لتحسيف فاعميتيا.

أما النقابات الجديدة والمستقمة ،فإف أدائيا ما زاؿ متواضعا في ىذا المجاؿ بسبب حداثة نشأتيا،

وبسبب أف بعض القائميف عمييا ىـ حديثي العيد في العمل النقابي ،وال يمتمكوف الميارات الالزمة

لممارسة عمميـ بطريقة مؤسسية واحترافية ،وبعضيـ اآلخر كاف ناشطا في المنظمات النقابية القديمة
واعتاد عمى ممارسة أنماط العمل التقميدية التي كاف تستخدميا تمؾ المنظمات العمالية .فالعديد مف

النقابات القديمة في قطاع النقل اعتادت ممارسة أعماليا بشكل ارتجالي ،واذا كاف بعضيا يقوـ بتطوير

خطط استراتيجية ،فغالباً ما تكوف شكمية ،وال يتـ االلتزاـ بيا والعمل عمى تنفيذىا .األمر الذؼ أدػ الى
غياب خطاب نقابي محدد وواضح يتضمف أولويات عمل المنظمات العمالية النقابية في مجاؿ النقل،

يؤخذ بعيف االعتبار مجمل التحديات التي يواجييا العامموف في ىذا القطاع ،ويضع التصورات العامة
لمواجيتيا.
ومف الضرورؼ اإلشارة إلى أنو وفي ضوء تحميل واقع النقابات العمالية القديمة والجديدة والمستقمة ،فإف

بعض قادة ىذه النقابات يفضموف عدـ تطوير خطط وسياسات محددة تجاه الكثير مف القضايا ،لترؾ

المجاؿ مفتوحا أماميـ لمتعبير عف مواقفيـ دوف الخضوع لمحددات يمكف أف تفرضيا عمييا خطط
وسياسات النقابات العمالية التي يقودونيا.
وقد دفع غياب ادماج التخطيط االستراتيجي في بعض المنظمات العمالية في قطاع النقل لالعتماد

عمى االجتياد والتحميل الشخصي في تحديد مواقفيـ تجاه العديد مف الموضوعات االقتصادية

واالجتماعية والسياسية ،األمر الذؼ جعميـ يعكسوف أراءىـ ومواقفيـ الخاصة تجاه القضايا التي تخص
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العماؿ الذيف يمثمونيـ أو المجتمع ككل ،وىذا يتطمب العمل عمى تعزيز قدرات ىذه المنظمات في

مجاؿ التخطيط االستراتيجي بمختمف حمقاتو وتقنياتو لوضع الخطط ومتابعة تنفيذىا وتقييميا.

استقاللية المنظمات النقابية عمى المحك
وفيما يتعمق باالستقاللية الحقيقية لممنظمات النقابية في المنطقة العربية بشكل عاـ ،والمنظمات العاممة
في قطاع النقل بشكل خاص ،سواء المنظمات النقابية القديمة أو الجديدة و المستقمة ،فالمعضمة
األساسية ما زالت قائمة منذ عشرات السنيف ،اذ أف غالبية المنظمات النقابية العربية وفي مختمف

القطاعات ال تتمتع باالستقالؿ الكافي لممارسة أعماليا األساسية المتمثمة في تحسيف ظروؼ العمل

ألعضائيا والعماؿ الذيف تمثميـ وحماية حقوقيـ المكتسبة ،وىذا األمر ينطبق بدرجات متفاوتة عمى

جميع المنظمات النقابية القديمة والجديدة والمستقمة.

ففي الوقت الذؼ كانت فيو بعض النقابات وال زالت تخضع لمحكومات وأجيزتيا المختمفة ،فإف بعضيا
اآلخر كاف يخضع لرغبات التيارات واألحزاب السياسية التي تييمف عمى بعض ىذه النقابات سواء في

المعارضة أو في السمطة .واستمرت ىذه الحاؿ عمى ما ىي عميو في مرحمة التحوؿ نحو الديمقراطية

التي تشيدىا بعض الدوؿ العربية ،اذا سرعاف ما حوؿ بعض قيادات ىذه النقابات والءاتيـ لمسمطات
السياسية الحاكمة الجديدة في بعض الدوؿ ،أو لبعض مدارس الفكر السياسي التي تتبناىا السمطات
السياسية الحاكمة الجديدة.

ومف جانب آخر انغمست العديد مف المنظمات النقابية في تفاصيل الحياة السياسية في بمدانيا لتمعب

أدوا ار سياسية استيمكت الكثير مف جيودىا ( تونس ومصر نموذجا) ،وىذه أدوار حساسة تحمل في
مضامينيا العديد مف المخاطر المحتممة في إخضاع مصالح العماؿ لرغبات السياسييف ومصالحيـ

وليس العكس ،حيث يفترض أف تمعب المنظمات النقابية أدوا ار سياسية باتجاه تعزيز حقوؽ العامميف

ومكتسباتيـ مف خالؿ التأثير عمى السياسييف والحكومات واألحزاب السياسية لحماية مصالح مف
يمثمونيـ وليس العكس.
وىناؾ نوع آخر مف االستقاللية يجدر الحديث عنو في سياؽ مناقشة استقاللية المنظمات العمالية في
المنطقة العربية بشكل عاـ وفي قطاع النقل بشكل خاص ،فيناؾ العديد مف القادة النقابييف الذيف

يكرسوف قدرات منظماتيـ النقابية لتحقيق أىداؼ ذاتية وشخصية عمى حساب المصالح العامة لمعماؿ
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الذيف يمثمونيـ ،وىذه الظواىر منتشرة في العديد مف المنظمات النقابية القديمة ،وبدأت تظير واف
كاف عمى نطاؽ ضيف في بعض النقابات الجديدة والمستقمة ،األمر الذؼ يقود إلى إعادة التفكير في

مجمل األساليب المتبعة في إدارات بعض المنظمات النقابية في قطاعات النقل في العديد مف الدوؿ
العربية قيد الدراسة ،بحيث يتـ ممارسة أفضل أساليب الحكـ الرشيد في كافة تفاصيل عمل المنظمات

النقابية واتحاداتيا ،وتطوير اليياكل واألساليب التنظيمية التي تتالئـ مع اولويات الحركة العمالية
ومنظماتيا النقابية.

البحث عن دور فاعل لمنساء والشباب
عمى الرغـ مف عمق التحوالت والمخاضات التي شيدتيا وما تزاؿ تشيدىا المنطقة العربية في مجاؿ

تمكيف المواطنيف مف ممارسة حقوقيـ اإلنسانية األساسية ،والتي تشمل تحقيق المساوة وعدـ التمييز

تبعا الختالؼ الجنس أو الموف أو العرؽ أو الديف ،فإف دور المرأة في النقابات العمالية في المنطقة
العربية بشكل عاـ والعاممة في قطاع النقل بشكل خاص كاف متواضعا ،إذ يغمب عمى عضوية العديد

مف المنظمات النقابية الطابع الذكورؼ ،ويعود السبب الرئيسي في ذلؾ إلى ضعف مساىمة المرأة في
الحياة االقتصادية بشكل عاـ ،والذؼ يعتبر أحد أىـ االختالالت البنيوية في االقتصادات العربية،
كنتيجة لعدـ موائمة النماذج التنموية التي تـ تطبيقيا في المنطقة العربية مع الحاجات واألولويات

الممحة لممجتمعات العربية ،مما أدػ إلى أف تكوف المرأة العربية األقل مشاركة اقتصاديا عمى مستوػ

العالـ وبنسب ( )%15.1و ( )%20.2في الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا عمى التوالي ،بينما ىي في

العالـ تتراوح بيف ( )%30.4في دوؿ جنوب آسيا و ( )%64.0في دوؿ شرؽ أسيا ،ومعدؿ المشاركة

االقتصادية في لمنساء في العالـ يبمغ (.15)%47.9

وفي الوقت الذؼ تتفاوت فيو مستويات تشغيل النساء في قطاعات النقل المختمفة ،حيث أف نسبة

وجودىـ في قطاعي النقل البرؼ والبحرؼ متواضعة لمغاية بسبب طبيعة العمل في ىذيف القطاعيف .فإف

قطاع النقل الجوؼ يعد مف القطاعات المختمطة ،األمر الذؼ انعكس عمى درجة تمثيل النساء في

الييئات العامة لمنظمات النقل العربية واتحاداتيا ومجالسيا وىيئاتيا القيادية بذات مستوػ تمثميا في

العمل في ىذه القطاعات .ولوحع أف بعض المنظمات النقابية العربية بشكل عاـ والعاممة في قطاع

ILO, et. al
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النقل وخاصة النقل الجوؼ بشكل خاص تضـ نساء في مختمف ىيئاتيا ولكف حضور بعضيـ يحمل
الطابع الشكمي ،ويأتي ذلؾ محاولة مف إدارات بعض النقابات إعطاء صورة غير حقيقية عف الدور

الفعمي لمنساء في ىذه النقابات أماـ المنظمات النقابية الدولية ،بحيث تتواجد نساء في بعض المواقع
القيادية ولكف الفاعمية الحقيقية واتخاذ القرار تكوف بيد الرجاؿ .وىذا ال ينفي حدوث تحسف في العديد

مف المنظمات العمالية في قطاع النقل في المنطقة العربية خالؿ السنوات الماضية مف حيث زيادة

مشاركة النساء في مختمف المستويات التنظيمية ليذه المنظمات.

وقد شيدت المنظمات النقابية العربية وخاصة الجديدة والمستقمة ،في السنوات األخيرة تغيرات واضحة
في درجات تمثيل النساء في ىيئاتيا المختمفة نتيجة لمتحوالت الديمقراطية التي تشيدىا المنطقة وما

سبقيا مف مخاضات .كذلؾ وجد في سياؽ تحميل واقع المنظمات النقابية العربية في قطاع النقل،

تحسف في تمثيل الشباب في ىيئاتيا المختمفة ،وبدأ أجياؿ جديدة مف الشباب في تبوء مواقع متقدمة في

العديد مف النقابات وخاصة الجديدة والمستقمة ،أما المنظمات النقابية القديمة فما زالت فئات األعمار
المتوسطة والكبيرة تسيطر عمى غالبية الييئات العميا مف ىذه النقابات .وىذا يعكس بوضوح ضعف

اآلليات والممارسات الديمقراطية في األنظمة والموائح الداخمية لغالبية المنظمات النقابية القديمة،
وضعف ممارساتيا أف وجدت عند بعضيا اآلخر ،إلى جانب بدايات لتأسيس نظـ ولوائح داخمية قائمة
عمى أسس ديمقراطية تحمل في داخميا مقدمات لبناء حركة نقابية فعالة.

حالة المنظمات العمالية في قطاع النقل حسب الدول
 .1مصر
يكفل القانوف المصرؼ شكميا لمعماؿ الحق في تشكيل النقابات واالنضماـ إلييا والحق في اإلضراب
والمفاوضة الجماعية ،اذ ىنالؾ العديد مف القيود التي تحد مف ممارسة ىذه الحقوؽ .وقد كاف القانوف
يفرض عمى كل نقابة تتأسس ضرورة االنضماـ إلى عضوية االتحاد العاـ لنقابات العماؿ الذؼ كانت
تسيطر عميو الحكومة حتى ثورة  25كانوف الثاني/يناير  .2011وفي آذار/مارس مف عاـ 2011
اعمف وزير القوػ العاممة عف حق تكويف النقابات العمالية المستقمة ،واكد عمى ىذا الحق الدستور الذؼ
وضع في كانوف األوؿ /ديسمبر  2012في المادتيف 52و .53وقد عطل العمل بيذا الدستور في
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الثالث مف تموز /يوليو  . 2013وحتى لحظة اعداد ىذه الدراسة ،ال يوجد أؼ تشريع قانوني في مصر
يؤكد عمى الحق في تأسيس النقابات المستقمة ،اال انو سمح لعدد كبير مف النقابات العمالية بالتسجيل،
ووفقا لو ازرة القوػ العاممة فقد سجل منذ إعالف وزير القوػ العاممة ما مجموعو  1428نقابة عمالية
جديدة منذ عاـ  .2011كما تأسس االتحاد المصرؼ لمنقابات المستقمة ومؤتمر عماؿ مصر
الديمقراطي كمنظمتيف نقابيتيف مستقمتيف تضماف في عضويتيما العديد مف النقابات العمالية الحديثة
التأسيس .وفي الوقت الذؼ سمح الدستور المصرؼ المعطل حاليا باإلضرابات العمالية السممية ،إال انو
لـ تصدر أية تشريعات أو تعميمات توضح كيفية ممارسة ىذا الحق .وفيما يتعمق بحق المفاوضة
الجماعية ال ينص قانوف العمل عمى المفاوضة الجماعية عمى مستوػ المنشأة في القطاع الخاص ،بل
يتطمب مفاوضات ثالثية مع العماؿ مف خالؿ لجنة مركزية يمثميا االتحاد نقابات عماؿ مصر وو ازرة
القوػ العاممة .غير اف عمميات المفاوضة الجماعية التي تتـ غالباً ما تأخذ طابع تسوية النزاعات وليس
المفاوضة الجماعية الحقيقية التي تستيدؼ تحصيل حقوؽ العماؿ .وصادقت مصر حتى اآلف عمى 8
مف اتفاقيات منظمة العمل الدولية وىي تحمل األرقاـ ( ،138 ،111 ،105 ،100 ،98 ،87 ،29
.)182
ال توجد أرقاـ محددة عف عدد العامميف اإلجمالي في قطاع النقل في مصر ،وتشير التقديرات لمعديد

مف النقابييف في قطاع النقل أف عدد العامميف في ىذا القطاع بمختمف قطاعاتو الفرعية يقارب المميوف

عامل .ويتوزع العامموف في قطاع النقل في مصر عمى القطاعيف العاـ والخاص ،وتمثميـ نقابات
عمالية منتسبة لثالثة اتحادات ىي اتحاد نقابات عماؿ مصر (الرسمي) واالتحاد المصرؼ لمنقابات

المستقمة ومؤتمر عماؿ مصر الديمقراطي .ووفقا لمرسوـ وزير القوػ العاممة في أذار  /مارس 2011
بتشكيل نقابات لمعماؿ سواء أكانوا في القطاع العاـ أو الخاص .وبناء عمى ىذا المرسوـ تشكمت في
مصر خالؿ السنوات الثالثة األخيرة مئات النقابات العمالية المستقمة ومنيا نقابات في قطاع النقل،

كما اف ىناؾ مئات النقابات األخرػ قيد التشكيل ،وترتب عمى زيادة عدد النقابات العمالية زيادة في
أعداد المنتسبيف لمنقابات منذ بداية التحوالت الديمقراطية عاـ  ، 2011وال توجد أرقاـ دقيقة حوؿ أعداد

المنتسبيف الجدد لمنقابات رافق ذلؾ زيادة في عدد الشباب المنضميف لمنقابات في مصر بشكل كبير

وبدرجة اقل ازداد عدد النساء.
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وشيدت السنوات القميمة الماضية السيما بعد بدء التحوالت الديمقراطية التي شيدتيا وما زالت تشيدىا

مصر في بداية عاـ  2011زيادة في االحتجاجات العمالية التي نفذتيا النقابات العمالية خاصة
المستقمة وكاف لمنقابات العمالية في قطاع النقل دور كبير في ىذه التحركات العمالية واالحتجاجية.

ومعظـ ىذه االحتجاجات تركزت عمى المطالبة بتحسيف األجور وتحسيف ظروؼ العمل وصرؼ
الحوافز والمكافئات لمعماؿ ،وجرت مفاوضات جماعية بيف العماؿ وأصحاب العمل تمخضت عف

تحقيق جزئي لمطالب العماؿ خاصة فيما يتعمق بتحسيف األجور.

وحوؿ البنية العامة لمنقابات المصرية في قطاع النقل ،فإف جميع النقابات العمالية في قطاع النقل

لدييا أنظمة ولوائح داخمية كما يتوفر ليا مقرات ،وبعض النقابات ليا اكثر مف مقر وخاصة تمؾ التي

يمتد نشاطيا في أكثر مف موقع عمل أو أكثر مف محافظة ،كما أف غالبية النقابات العمالية أعضاء

في اتحادات عمالية محمية ،وغالبيتيا أعضاء في االتحاد الدولي لعماؿ النقل .وفيما يتعمق بعالقة تمؾ

النقابات بمنظمات المجتمع المدني ،فقد وجد أف بعض النقابات تمتمؾ عالقات تعاوف وتنسيق مع
منظمات المجتمع المدني وبعضيا األخر ليس لديو أؼ شكل مف اشكاؿ التعاوف .كذلؾ ،فإف معظـ

المنتسبيف لمنقابات العمالية في قطاع النقل يعمموف بعقود عمل دائمة ،خاصة العامميف في قطاع النقل
الحكومي ،ويستثنى منيـ العديد مف العامميف في قطاع النقل البحرؼ ،فجزء كبير منيـ يعمموف وفق
عقود عمل مؤقتة.

وتتراوح أجور غالبية العامميف في قطاع النقل في مصر مف  2000 – 1000جنية مصرؼ (-140

 )280دور امريكي شيريا ،وتتفاوت مستويات األجور مف قطاع الى آخر ،ومف شركة الى أخرػ،

وىنالؾ قطاعات مف العامميف يحصموف عمى أجور تقارب تبمغ  4000جنية مصرؼ شيريا ()500

دوالر امريكي .وىي واف كانت أعمى مف معدالت األجور في مصر ،اال أنيا غير كافية لتوفير مستوػ
معيشي الئق لمعامميف في ىذا القطاع .ومف ابرز المعيقات التي تواجو نقابات عماؿ النقل في مصر

عدـ وجود قانوف خاص ينظـ عمل النقابات ،كما اف ىناؾ عوائق متصمة بالحالة األمنية وحالة عدـ
االستقرار السياسي الذؼ تشيده مصر .ومف المؤشرات االيجابية أف جزءا كبي ار مف النقابات العمالية

في قطاع النقل لدييا خطط عمل أما سنوية أو نصف سنوية يجرؼ متابعة تنفيذىا وفق جداوؿ زمنية
محددة ،وىذه الظاىرة لـ تكف منتشرة قبل عاـ  ،2011وقد ساعد االتحاد الدولي لعماؿ النقل ()ITF
والعديد مف االتحادات الدولية ومنظمات المجتمع المدني العالمية والمصرية في تمكيف ىذه النقابات
عمى تطوير خطط ألعماليا ،وتركز خطط العمل المستقبمية لمنقابات عمى العمل عمى تحسيف ظروؼ

العماؿ الوظيفية والمعيشية و توعية العماؿ بحقوقيـ والحفاظ عمى أية مكتسبات يحققونيا.
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ومف النقابات المصرية لعماؿ النقل ،النقابة العامة لمبحارة في السويس ،وىي نقابة حديثة مستقمة

تأسست عاـ  2012وتضـ في عضويتيا خمسة األؼ عامل مف إجمالي عماؿ النقل البحرؼ .كما اف

ىناؾ نقابات أخرػ تمثل العامميف في ىذا القطاع في مدينة السويس ،ومعظـ المنتسبيف ليذه النقابة

يعمموف بعقود عمل مؤقتة ،ويصل متوسط أجورىـ  500دوالر شيريا ،وليذه النقابة ثالثة مقرات كما
يوجد ليا نظاـ داخمي وخطة عمل سنوية وىي عضو في االتحاد الدولي لعماؿ النقل وال تنتمي

لعضوية أؼ اتحاد عمالي محمي ،ونفذت النقابة العديد مف االحتجاجات العمالية لممطالبة بزيادة أجور

العماؿ ،كما قامت بتوقيع اتفاقيات جماعية مع أصحاب العمل .ومف ابرز الصعوبات التي تواجو
النقابة تدني األجور وعقود العمل المؤقتة .ومف أولويات عمل النقابة لمسنوات الخمسة القادمة تنفيذ

خطط الرعاية الصحية والتأمينات االجتماعية ومساواة العماؿ المصرييف بنظرائيـ األجانب في األجور.

وىنالؾ كذلؾ نقابة العامميف في النقل العاـ ،وىي نقابة مستقمة عضو في اتحاد عماؿ مصر

الديمقراطي المستقل كما أنيا عضو في االتحاد الدولي لعماؿ النقل ،وتضـ النقابة في عضويتيا 45

الف شخص عمى مستوػ مدينة القاىرة الكبرػ ،وتمتمؾ النقابة عالقات تنسيقية مع منظمات المجتمع
المدني كما اف ىناؾ عدد مف أعضائيا ينتموف لعضوية منظمات مف المجتمع المدني معنية بقضايا

حقوؽ اإلنساف ،كما يوجد لمنقابة نظاـ داخمي ومقر ،ويعمل جميع المنتسبوف ليا بعقود عمل دائمة.
ونفذت النقابة العديد مف االحتجاجات العمالية خالؿ السنوات الثالثة الماضية لممطالبة بتحسيف

األجور واعادة الييكمة ولممطالبة بمكافاة نياية الخدمة وتجديد أسطوؿ النقل ،وتطوير الرعاية الصحية
لمعامميف كما قامت النقابة بتوقيع اتفاقيات جماعية مع أصحاب العمل .ويبمغ متوسط أجور العامميف

المنتسبيف لمنقابة  1200جنية مصرؼ .وىنالؾ زيادة محدودة جدا في عدد النساء المنتسبات لمنقابة،
وىذا يعود الى أف نسبة النساء العامالت في قطاع النقل العاـ متواضعة جدا ،في حيف تزايد عدد

الشباب المنتسبيف لمنقابة بشكل كبير .وتعمل النقابة بموجب خطة غير محددة زمنيا إنما يتـ تحديثيا
وفق المستجدات ،ومف ابرز المعيقات التي تواجييا ،عدـ وجود تشريع ينظـ عالقة النقابات المستقمة
مع الدولة ،اضافة إلى اف األوضاع السياسية غير المستقرة التي تشيدىا مصر حاليا .ومف أولويات

عمل النقابة خالؿ السنوات الخمسة المقبمة السعي لتحصيل حقوؽ العماؿ ورفع مستواىـ المعيشي مف

خالؿ زيادة األجور وتحسيف مستوػ الرعاية الصحية ورفع وعي العامل بحقوقو

ومف النقابات النشطة في قطاع النقل في مصر أيضا ،نقابة العامميف في السكؾ الحديدية ،والتي يبمغ

عدد أعضائيا  61الف عامل ،كما يوجد نقابات أخرػ تمثل عماؿ النقل في ىذا القطاع ،وىذه النقابة
عضو في اتحادات عمالية محمية كما أنيا عضو في االتحاد الدولي لعماؿ النقل ،ويوجد لمنقابة الئحة
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ونظاـ داخمي كما يوجد ليا مقر .وليس ليذه النقابة أية عالقات تنسيقية مع منظمات المجتمع المدني.

ويبمغ متوسط أجور العماؿ مف أعضاء ىذه النقابة  1200جنيو مصرؼ وغالبية عقود العماؿ دائمة مع

وجود نسبة قميمة لعماؿ يعمموف بعقود مؤقتة .ونفذت النقابة خالؿ الفترة الماضية العديد مف
االحتجاجات العمالية لممطالبة بزيادة األجور ،كما وقعت اتفاقيات جماعية مع أصحاب العمل،

وشيدت الفترة الماضية تزايد كبير في أعداد الشباب المنتسبيف لمنقابة ،كما زاد عدد النساء ولكف ليس

بشكل كبير .ولمنقابة خطة عمل سنوية تتـ مراجعتيا بشكل دورؼ ،وابرز المعيقات التي تواجييا النقابة
في عمميا حالة عدـ االستقرار السياسي واألمني .ومف األىداؼ المستقبمية التي تسعى النقابة لتحقيقيا

تطوير وضع العماؿ ،والعمل عمى زيادة األجور وتوفير المسكف المناسب لمعماؿ وتطوير نوعية

الخدمات الصحية المقدمة ليـ.

 .2المغرب
يكفل الدستور المغربي العامميف في المغرب الحق في تكويف النقابات واالنضماـ إلييا وممارسة حق

اإلضراب والمفاوضة الجماعية ،أما القوانيف الصادرة بموجبو فإنيا تضع بعض القيود عمى ىذه

الممارسات ،حيث يشترط عمى أؼ نقابة عمالية تنوؼ تنظيـ اعتصاـ اف تقدـ إشعا ار بذلؾ لمسمطات
المختصة قبل عشرة أياـ مف موعد تنفيذ اإلضراب ،وفي حاؿ تنفيذ إضراب في احدػ المنشآت فإف

القانوف يسمح بتعييف موظفيف بدالء عف الموظفيف المضربيف ،كما اف السمطات مخولة بفض
االعتصامات العمالية التي تنفذ في أماكف غير مصرح بيا .ويسمح قانوف العمل المغربي بتأسيس
النقابات العمالية .ولممحاكـ سمطة إعادة العماؿ المفصوليف وفرض األحكاـ التي ترغـ أصحاب العمل

عمى دفع األضرار بما فييا األجور المتأخرة .ورغـ اف القانوف يسمح بالمفاوضة الجماعية ،فإف تأثير

ممارسة ىذا الحق كاف محدودا خاصة فيما يتعمق بقضايا األجور التي يتحكـ بيا أرباب العمل .

وصادؽ المغرب حتى اآلف عمى ( ) 7مف اتفاقيات العمل الدولية األساسية وىي ( 29و  98و 100
و  105و  111و  138و .)182

ال توجد إحصائيات محددة حوؿ عدد العامميف في قطاع النقل بالمممكة المغربية ،الذيف يتوزعوف عمى

كافة قطاعات النقل البرؼ والبحرؼ والجوؼ وعمى القطاعيف العاـ والخاص ،ويمثميـ عدد كبير مف
النقابات غالبيتيا منضوية في اطار االتحاد المغربي لمشغل .وتشكل خالؿ السنوات الخمسة األخيرة
عدد كبير مف النقابات في مجاؿ النقل ،فكل شركة تتأسس في مجاؿ النقل يتـ إنشاء نقابة ليا .وغالبية
36

عماؿ النقل المنتسبيف لمنقابات يعمموف بعقود عمل دائمة مع وجود عدد قميل يعمموف بعقود عمل

مؤقتة ،ويصل متوسط أجورىـ إلى  1200دوالر أمريكي.

ونفذت معظـ نقابات عماؿ النقل في المغرب احتجاجات عمالية خالؿ السنوات الخمسة الماضية
بسبب إغالؽ العديد مف المنشآت واالحتجاج عمى فصل عماؿ أو االحتجاج عمى عدـ حصوؿ العماؿ
عمى حقوقيـ مف الشركات التي أغمقت أو لممطالبة بتحسيف ظروؼ العمل .كما وقع العديد مف

اتفاقيات العمل الجماعية بيف العماؿ وأصحاب العمل .وشيدت السنوات الخمسة الماضية تزايد في
اعداد الشباب والنساء المنتسبيف لمنقابات العمالية في قطاع النقل.
ومف النقابات العمالية المستقمة في قطاع النقل النقابة الوطنية لعماؿ الموانئ في المغرب ،التي تضـ
في عضويتيا خمسة آالؼ عامل وىي عضو في االتحاد المغربي العاـ لمشغل كما أنيا عضو في

االتحاد الدولي لعماؿ النقل .وترتبط النقابة بعالقات تعاوف وتنسيق مع العديد مف منظمات المجتمع
المدني في المغرب .ولمنقابة الئحة ونظاـ داخمي كما يوجد ليا مقر .ويعمل معظـ العماؿ المنتسبيف

ليا بعقود عمل دائمة مع وجود قمة تعمل بعقود عمل مؤقتة .ونفذت النقابة خالؿ الفترة الماضية عدد

كبير مف االحتجاجات العمالية التي كانت أىدافيا الرئيسية تحصيل حقوؽ عماؿ مف منشآت توقفت
عف العمل وتحسيف ظروؼ العمل واإلفراج عف عماؿ معتقميف .ووقعت النقابة عدة اتفاقيات جماعية

خالؿ الفترة الماضية .ولمنقابة خطة استراتيجية مدتيا ثالث سنوات ،وتقوـ النقابة بعممية متابعة مستمرة
لما تـ إنجازه مف الخطة .ومف ابرز المعيقات التي تعترض عمل النقابة عدـ قدرة الجيات المسؤولة

عمى تفعيل القوانيف المتعمقة بحقوؽ العامميف .وستعمل النقابة في المستقبل عمى استم ارر الجيود

لمحصوؿ عمى مكتسبات العمل وتحسيف الظروؼ المعيشية ليـ.

 .3الجزائر
يسمح الدستور الجزائرؼ لمعماؿ الجزائرييف باالنضماـ إلى النقابات التي يختارونيا ،ولكف يتطمب إنشاء

النقابات واالتحادات الحصوؿ عمى موافقة الحكومة حيث يشترط القانوف الحصوؿ عمى موافقة وزارة

العمل في غضوف  30يوما ،ومع ذلؾ فيمكف لمحكومة أف تبطل الوضع القانوني ألؼ اتحاد أو نقابة
اذا وجدت انو يتعارض مع النظاـ المؤسسي والنظاـ العاـ أو القوانيف أو األنظمة المعموؿ بيا.
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واالتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف ىو التجمع العمالي المعترؼ بو قانونا فقط .ويسمح القانوف لمعماؿ

بتشكيل نقابات جديدة ،ولكف ىنالؾ العديد مف القيود غير المقننة في ىذا المجاؿ.

ورغـ مصادقة الجزائر عمى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـ ( )87ورقـ ( )98المتعمقتاف بالحرية
النقابية والمفاوضة الجماعية ،اال أف مضامينيا لـ تنعكس بالكامل عمى التشريعات الوطنية الجزائرية.
وينص القانوف عمى المفاوضة الجماعية لجميع النقابات شرط الحصوؿ عمى إذف مسبق ،ومع ذلؾ
بقي االتحاد العاـ لعماؿ الجزائر ىو الجية الوحيدة المخولة بالتفاوض عمى اتفاقات المفاوضة
الجماعية .ورغـ اف القانوف يسمح لمعماؿ بممارسة حق اإلضراب اإل اف ىذا الحق مقيد فإمكاف
الحكومة منع اإلضرابات ألسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية ،وعالوة عمى ذلؾ ،ونظ ار لقانوف
الطوارغ سارؼ المفعوؿ ،يجب عمى جميع المظاىرات العامة  ،بما في ذلؾ االحتجاجات و اإلضرابات
الحصوؿ عمى اذف مسبق مف الحكومة ،ووفقا لمقانوف ال يمكف لمعماؿ اإلضراب إال بعد  14يوما مف
البدء بالوساطة .وحتى اآلف ،صادقت الجزائر عمى (  ) 7مف اتفاقيات العمل الدولية األساسية وىي
( 29و  87و 98و  100و  105و  111و  138و .)182
يمثل العامميف في قطاع النقل في الجزائر الفيدرالية الوطنية لعماؿ النقل وىي عضو في االتحاد العاـ

لمعماؿ الجزائرييف .وتضـ الفيدرالية العديد مف النقابات التي تمثل عماؿ النقل الذيف يتوزعوف عمى

قطاعات النقل المختمفة البحرؼ والجوؼ والبرؼ .وال توجد مؤشرات احصائية إجمالية لعدد عماؿ النقل

في الجزائر الذيف يتوزعوف عمى القطاعيف العاـ والخاص.

ومف أكبر النقابات العمالية في قطاع النقل في الجزائر "الفدرالية الوطنية لعماؿ الموانئ الجزائرية" التي
يبمغ عدد األعضاء المنتسبيف ليا  37نقابة ،إضافة إلى عشرة نقابات تابعة لممؤسسات تـ تأسيسيا قبل

ثالث سنوات بعد اف كانت تنسيقيات .ولـ تشيد الفيدرالية سوػ زيادة قميمة عمى عدد أعضاءىا خالؿ
السنوات الخمس الماضية .وتعتبر ىذه الفيدرالية ىي الوحيدة في تمثيل عماؿ الموانئ في الجزائر،

وىي عضو في االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف ،كما أنيا عضو في االتحاد النقابي المغاربي واالتحاد

العربي واالتحاد الدولي لعماؿ النقل .وترتبط الفيدرالية بعالقات محدودة مع بعض منظمات المجتمع
المدني تقوـ مف خالليا الفيدرالية بتقديـ بعض المساعدات االجتماعية فقط في المناسبات خاصة

الدينية .ولمفيدرالية نظاـ داخمي وقانوف أساسي كما يوجد ليا مقر رئيسي في العاصمة ومقرات لكل

38

نقابة مؤسسة في كل ميناء ،ويعمل معظـ المنتسبيف لمفيدرالية بعقود عمل دائمة ،وىناؾ عقود مؤقتة ال

تقل مدتيا عف سنة قابمة لمتجديد.

ونفذت الفيدرالية عدة احتجاجات في بعض الموانئ تركزت أساسا حوؿ كيفية تطبيق القوانيف واقتناء
المعدات وتحسيف العالوات واألجور ،وقامت الفيدرالية بتوقيع ثالث اتفاقيات جماعية كبيرة خالؿ

السنوات الخمس الماضية .ويبمغ معدؿ األجور الشيرؼ لمعماؿ المنتسبيف لمنقابة نحو  800دوالر
أمريكي يضاؼ اليو الشير الثالث عشر وحصة مف األرباح السنوية .وقد ازداد عدد النساء األعضاء

في الفيدرالية ولكف بشكل بسيط خالؿ السنوات الماضية ،فيما زاد عدد الشباب بشكل كبير ،ويشكل

الشباب ما نسبتو  %80مف أعضاء الفيدرالية .ولمفيدرالية خطط عمى المدػ القريب والمتوسط والبعيد
تعمل عمى تنفيذىا ومتابعتيا .كما حققت الفيدرالية إنجازات خالؿ السنوات الخمسة الماضية في مجاؿ

تحسيف األجور والتشغيل والخدمات االجتماعية .وتعمل الفدرالية عمى التحضير لممفاوضات الجماعية

القادمة حوؿ اتفاقية األجور وزيادة اقتناء وسائل حفع الصحة والسالمة المينية وانجاز بعض المشاريع
الطبية الخاصة بالعماؿ وتوطيد العالقات النقابية اإلقميمية والدولية.

 .4اليمن
بالرغـ مف أف قانوف العمل اليمني سارؼ المفعوؿ يتوائـ نسبيا مع معاير العمل الدولية ،إال أنو يقيد
حرية العمل النقابي ،وتتضمف التشريعات العمالية اليمنية العديد مف القيود تتعمق بشمولية االنتساب
لمنقابات ،إذ تحظر عمى العامميف في الخدمة المنزلية ،وموظفي القطاع العاـ االنضماـ إلى النقابات
العمالية.
وال ينطبق قانوف العمل عمى موظفي القطاع العاـ وعماؿ المياومة وعماؿ المنازؿ والعماؿ األجانب.

وفي الوقت الذؼ يسمح القانوف لمنقابات العمالية بالتفاوض عمى األجور وتنفيذ إضرابات أو غيرىا مف
اإلجراءات لتحقيق مطالبيـ  ،اال أف ىناؾ قيود كبيرة عمى ممارسة الحق في اإلضراب ،وقبل تنفيذ

اإلضراب البد مف إشعار مسبق لصاحب العمل و الحكومة والحصوؿ عمى موافقة كتابية مسبقة مف
المكتب التنفيذؼ لالتحاد العاـ لنقابات العماؿ في اليمف ،ويمكف لمعامميف استئناؼ أؼ نزاع إلى و ازرة

الشؤوف االجتماعية والعمل .كما يمكف لمموظفيف أيضا رفع القضية إلى لجنة التحكيـ العمالية وتتألف

مف ممثل عف صاحب العمل وممثل عف االتحاد العاـ لنقابات العماؿ اليمنييف .اال أف الحكومة اليمنية
39

لـ تحترـ انفاذ وممارسة العامميف لحق المفاوضة الجماعية ،فو ازرة العمل لدييا سمطة االعتراض عمى

اتفاقات المفاوضة الجماعية ،كما أنيا تتدخل في أنشطة االتحاد .يمثل عماؿ النقل في اليمف النقابة
العامة لمنقل والمواصالت والتي ىي عضو في االتحاد العاـ لنقابات عماؿ اليمف.
ويوجد في اليمف اتحاد عمالي واحد ىو االتحاد العاـ لمنقابات العمالي في اليمف ،وال تسمح التشريعات
العمالية بوجود اتحاد غيره ،وىنالؾ بعض النقابات ليست أعضاء فيو .وصادقت اليمف حتى اآلف عمى
االتفاقيات الثماني األساسية لمنظمة العمل الدولية ىي ( ،138 ،111 ،105 ،100 ،98 ،87 ،29
.)182
وتقدر أعداد العامميف في قطاع النقل في اليمف ( )55الػف عػامال ،مػنيـ ( )15الػف عػامال فػي القطػاع

العػػاـ ،و ( )40الػػف عػػامال فػػي القطػػاع ،اال أف ىػػذه التقػػديرات اقػػل كثيػ ار مػػف الواقػػع ،وربمػػا تعكػػس ىػػذه

التقػػديرات العػػامميف فػػي القطػػاع المػػنظـ فقػػط ،ومػػف المعػػروؼ أف قطػػاع النقػػل وخاصػػة البػػرؼ ينتشػػر فػػي
القطاع غير المنظـ (.)Informal Sector
وفػػي سػػياؽ التح ػوالت الديمقراطيػػة التػػي شػػيدتيا الػػيمف خػػالؿ السػػنوات الػػثالث الماضػػية تشػػكمت نقابػػات

جديػػده وخاصػػة فػػي قطاعػػات العمػػل التػػي كػػاف يحظػػر فييػػا تشػػكيل النقابػػات مثػػل قطػػاع النقػػل الجػػوؼ
وقطػػاع النقػػل البحػػرؼ وخاصػػو مينػػاء عػػدف لمحاويػػات الػػذؼ تشػػكمت فيػػو لجنػػو عماليػػو والتػػي كانػػت تػػديره

ش ػػركة مػ ػوانئ دب ػػي ،وف ػػي قط ػػاع النق ػػل الب ػػرؼ تش ػػكمت نق ػػابتيف لم ػػالكي وس ػػائقي س ػػيارات وق ػػاطرات نق ػػل

البضائع.

يعمػػل غالبيػػة العػػامميف فػػي قطاعػػات النقػػل المختمفػػة وفػػق عقػػود عمػػل تسػػتند الػػى انظمػػة الخدمػػة المدنيػػة

والباقي تكوف ليـ عقود عمل جماعيو بموجب قانوف العمل رقـ ( )5لعاـ 1995ـ وتشترؾ النقابػات فػي
التوقي ػػع عميي ػػا وخاص ػػو بع ػػد ب ػػدء موج ػػة التحػ ػوالت الديمقراطي ػػة الت ػػي ش ػػيدتيا المنطق ػػة وخاص ػػة ال ػػيمف.

وساىمت الثػورة اليمنيػة كػذلؾ فػي زيػادة مسػتوػ االجػور لمعديػد مػف العػامميف فػي قطاعػات النقػل خاصػة
تم ػػؾ الت ػػي لي ػػا تمثي ػػل نق ػػابي وذل ػػؾ بفع ػػل االعتص ػػامات واالضػ ػرابات الي ػػت ت ػػـ تنفي ػػذىا خ ػػالؿ الس ػػنوات

الماضػػية .ويحصػػل العػػامميف فػػي النقػػل الجػػوؼ عمػػى اعمػػى الرواتػػب إذ تبػػدأ مػػف  1000دوالر امريكػػي
وتنتيػػي بمػػا يقػػارب  5000دوالر امريكػػي ،امػػا العػػامميف فػػي قطػػاع النقػػل البحػػرؼ فيبػػدأ مػػف  300دوالر
وينتيي بما يقارب  3000دوالر .اما قطاع النقل البرؼ فيو اكثره مف مالكي وسػائقي سػيارات وباصػات
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وحػافالت األجػرة ويتفػاوت دخميػػـ اليػومي مػػف شػخص الػػى آخػر ومتوسػػط الػدخل الشػػيرؼ ليػـ ىػػو 350

دوالرا.

ومف أكبر النقابات العمالية في قطاع النقل في اليمف "النقابة العامة لمعامميف بالنقل والموصالت" والتي
تأسست سنة  ،1956وىي عضو في االتحاد العاـ لنقابات عماؿ اليمف واالتحاد العربي لمعامميف
بالنقل واالتصاالت واالتحاد الدولي لعماؿ النقل .وقد عممت النقابة خالؿ السنوات الماضية عمى
اصدار بعض ىياكل االجور والمرتبات وتحسيف مستوػ الدخل ومنح العامميف في كافة القطاعات
البدؿ والعالوات التي يستحقونيا والتي كانوا محروميف منيا قبل الثورة ،كذلؾ تحسيف مستوػ الصحة
والسالمة المينية لمعماؿ مف خالؿ فتح المجاؿ ليـ وألسرىـ التمتع بتطبيق الموائح الطبية والتأمينية
والتي كانوا محروميف منيا قبل الثورة .و يواجو قطاع النقل في اليمف العديد مف التحديات تتمثل في
عمميات الخصخصة التي تواجييا العديد مف القطاعات وخاصة البحرؼ ،اضافة الى عدـ االستقرار
السياسي الذؼ تشيده البالد بحكـ التحوالت السياسية التي تشيدىا اليمف حاليا.

 .5الكويت
قانوف العمل الكويتي يسمح نسبيا بحرية التنظيـ النقابي والمفاوضة الجماعية بما فييا تنفيذ االضرابات،

اذ أف ىنالؾ العديد مف القيود عمى ممارسة ىذه الحقوؽ .اذ ينص القانوف عمى ضرورة اف ال يقل
مؤسسي أؼ نقابة جديدة عف  100عامل ،وأف ال تقل نسبة المؤسسيف مف المواطنيف الكويتييف عف

 %15مف إجمالي عدد المؤسسيف ،كذلؾ يتطمب مف األشخاص الذيف يريدوف تأسيس نقابة عمالية
الحصوؿ عمى وثائق عدـ محكومية مف مؤسسات الدولة.
ويكفل القانوف لمعماؿ حق محدود في المفاوضة الجماعية ،ويحرـ مف ممارسة ىذا الحق عماؿ المنازؿ
وعماؿ الموانئ وموظفي الخدمات العامة .وال يممؾ العامميف في القطاع العاـ الحق في اإلضراب .أما

عماؿ القطاع الخاص فيحق ليـ ممارسة ىذا الحق ،ولكف بشكل محدود ،فاإلضرابات تتطمب الحصوؿ

عمى إذف مف و ازرة الداخمية ،التي ناد ار ما تمنح الموافقة عمى تنظيـ اإلضراب .ويخوؿ القانوف المحاكـ

بحل أؼ نقابة لمخالفتيا قوانيف العمل أو لتيديدىا "النظاـ العاـ واآلداب العامة" ،ويجوز لألمير (رئيس
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الدولة) حل النقابة بقرار ادارؼ .ويوجد في الكويت اتحاد عماؿ رئيسي ،ويضـ في عضويتو عدد مف
نقابات عماؿ النقل .وقد صادقت الكويت حتى اآلف عمى (  ) 7مف اتفاقيات منظمة العمل الدولية

األساسية ،وىي ( 29و  87و  98و  105و  111و  138و .)182
يبمغ إجمالي عدد العامميف في قطاع النقل بدولة الكويت ما يقارب  15الف عامل ،يتوزعوف عمى كافة

قطاعات النقل البرؼ والبحرؼ والجوؼ ،وتعمل األغمبية الكبيرة منيـ في القطاع العاـ .وىناؾ اقميو تعمل
في القطاع الخاص وتمثميـ نقابة العامميف بو ازرة المواصالت ،وتضـ قطاعات البريد واالتصاالت والنقل

البرؼ والمالحة .وتوجد باإلضافة لذلؾ نقابة العامميف بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات
التابعة ليا ونقابة العامميف بشركة ناقالت النفط الكويتية ونقابة العامميف في الطيراف المدني ،وخالؿ

السنوات الخمس الماضية تشكمت نقابات جديدة منيا نقابة العامميف في الطيراف المدني.
ومف النقابات التي تمثل عماؿ النقل ،نقابة النقل والمواصالت التي تضـ في عضويتيا حوالي 2000
عامل ،وقد ازداد عدد المنتسبيف لمنقابة خالؿ السنوات الخمسة الماضية .ويبمغ متوسط أجور العماؿ

في القطاعات التي تمثميا النقابة حوالي  2300دوالر أمريكي شيرياً .والنقابة عضو في االتحاد العربي
لعماؿ النقل والبريد واالتصاالت ،وعضو في االتحاد الدولي لعماؿ النقل ،كما تقيـ عالقات تنسيقية مع

مختمف منظمات المجتمع المدني في الكويت .ويوجد لمنقابة نظاـ داخمي ومقر ،ويعمل أعضاء النقابة

بموجب عقود عمل فردية وحكومية .وقامت النقابة بعدة تحركات مطمبية خالؿ السنوات الخمس
الماضية في مختمف المؤسسات التابعة لمنقابة وىي مطالب ذات طابع اقتصادؼ واجتماعي ولـ توقع

النقابة آية اتفاقيات جماعية مع أصحاب العمل.

تزايد عدد النساء المنخرطات في النقابة بشكل ممموس في السنوات القمية الماضية ،واحتمت المرأة مواقع

في عضوية مجمس إدارة النقابة وألكثر مف دورة ،كما ازداد عدد الشباب المنتسبيف لمنقابة .وال يوجد

لمنقابة أية خطط مكتوبة تعمل بموجبيا ،وحققت خالؿ السنوات الماضية عددا ال بأس بو مف المطالب

لمعامميف في الفروع المينية المختمفة ومنيا عالوات بدؿ الخطر باإلضافة إلى بدالت الكوادر لموظائف
القيادية ،وتخطط النقابة مستقبال الى زيادة نسبة العضوية فييا بيف صفوؼ العامميف بصورة عامة مع

التركيز عمى النساء والشباب ،باإلضافة إلى تحقيق بعض المطالب االقتصادية واالجتماعية التي ال

تزاؿ عالقة وتجرؼ المفاوضات حوليا.

ومف نقابات عماؿ النقل في الكويت أيضا ،نقابة العامميف بمؤسسة الموانئ الكويتية تأسست عاـ

 ،2003حيث يعمل في ىذا القطاع  700شخص جميعيـ في القطاع العاـ ،ويبمغ عدد العماؿ
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المنتسبيف ليذه النقابة  530عامال .وشيدت النقابة زيادة في أعداد المنتسبيف ليا مف النساء والشباب،

كما اف النقابة عضو في اتحاد نقابات العماؿ الكويتي وعضو في االتحاد الدولي لعماؿ النقل .وتقيـ

عالقات تنسيقية مع منظمات المجتمع المدني ويوجد ليا نظاـ داخمي ومقر .ويعمل المنتسبيف لمنقابة

وفق عقود عمل حكومية ،وقد نفذت النقابة عدة احتجاجات عمالية واض اربات عف العمل ،كما وقعت
عدد مف االتفاقيات الجماعية .تعمل النقابة بموجب خطة محددة .ومف اإلنجازات التي حققتيا النقابة

خالؿ الفترة الماضية تحويل الموظفيف مف درجات عامة إلى عقود وزيادة البدالت لمموظفيف والتاميف

الصحي لمموظفيف وعائالتيـ.

يبمغ عدد العامميف في قطاع النقل الجوؼ في الكويت  3500فردا يعمل منيـ  2700في القطاع

الحكومي وحوالي  800يعمموف في القطاع الخاص وتمثميـ نقابتاف ،ىما نقابة العامميف بالطيراف
المدني ونقابة العامميف بالخطوط الجوية الكويتية .نقابة العامميف بالطيراف المدني تأسست عاـ 2004

وتضـ في عضويتيا  1500فردا ،وقد زاد عدد المنتسبيف لمنقابة خالؿ الفترة الماضية سواء مف النساء
أو الشباب ومعظـ أعضاء مجمس إدارة النقابة مف الشباب ،وتقيـ النقابة عالقات مع عدد مف منظمات

المجتمع المدني في الكويت ،وتعمل بموجب نظاـ داخمي مكتوب ويوجد ليا مقر .ويعمل العامميف في
ىذا القطاع بموجب عقود عمل حكومية ويتراوح متوسط أجورىـ مف  15000-6000الف دوالر
أمريكي .ونفذت النقابة عدد مف االحتجاجات واإلضرابات خالؿ الفترة الماضية بيدؼ المطالبة بزيادة

األجور ،كما وقعت اتفاقيات جماعية .ويوجد لمنقابة خطة استراتيجية .ومف ابرز إنجازات النقابة خالؿ

السنوات الخمسة الماضية إقرار المزايا المالية الخاصة لموظفي اإلدارة العامة لمطيراف المدني وتحقيق
مطالب المراقبيف الجوييف وحل المشكالت التي كانوا يوجيونيا .ونجحت النقابة بتشكيل لجنة رسمية

مف قبل اإلدارة لألعماؿ الشاقة والخطرة والغاء قرار وقف صرؼ بدؿ الضوضاء لمعامميف بإدارة

اإلنشاءات واعادة الصرؼ مجددا والتأميف الصحي .ومف ابرز أولويات عمميا لمسنوات الخمسة القادمة
العمل عمى تحقيق جميع المطالب العمالية وحل مشكالت العماؿ في الطيراف المدني وتحسيف ظروؼ

العماؿ والموظفيف.

 .6لبنان
تضمف التشريعات العمالية المبنانية حق العماؿ في القطاع الخاص بتشكيل النقابات واالنضماـ إلييا،
وكذلؾ ممارسة الحق في اإلضراب والتفاوض الجماعي .اال أنو يوجد العديد مف القيود عمى ممارسة
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ىذه الحقوؽ ،فيي تمنع موظفي القطاع العاـ وعماؿ المنازؿ وبعض العماؿ الزراعييف مف تشكيل

النقابات أو االنضماـ إلييا ،كذلؾ وبموجب نصوص قانوف العمل المبناني ،فإف لمحكومة حق التدخل
في عمل النقابات العمالية اداريا وماليا ،فو ازرة العمل ىي الجية التي تمنح الموافقة عمى تشكيل
النقابات في القطاع الخاص وليا صالحية حميا ،وىي التي تحدد تواريخ االنتخابات لمنقابات

واجراءاتيا ،والتصديق عمى النتائج .وىناؾ قيود كبيرة عمى الحق في اإلضراب عف العمل فيذا األمر

يشترط الموافقة المسبقة مف قبل و ازرة الداخمية ،وعمى الجية التي تنوؼ تنفيذ اإلضراب إبالغ الو ازرة
بموعده ومكانو وعدد األشخاص المشاركيف بو .ويحمي القانوف حق المفاوضة الجماعية وفي حالة
التوصل ألؼ اتفاقية ناتجة عف المفاوضة الجماعية يجب اف يصدؽ عمييا ثمثي أعضاء الجمعية

العامة لمنقابة .ىذا وقد صادؽ لبناف حتى اآلف عمى (  ) 7مف اتفاقيات العمل الدولية األساسية وىي
( 138 ، 111 ، 105 ، 100 ، 98 ، 29و .)182
ال يوجد أرقاـ محددة ودقيقة حوؿ مجمل أعداد العامميف في قطاع النقل في لبناف ،وىـ يتوزعوف عمى
مختمف القطاعات البرية والبحرية والجوية ،وجميعيـ في القطاع الخاص وتمثميـ  11نقابة ،وفي
السنوات الخمس األخيرة تشكمت نقابة جديدة واحدة ىي نقابة شركات الطيراف في لبناف .ويمكف القوؿ

أف ما ينطبق عمى مجمل النقابات العمالية المبنانية ينطبق عمى نقابات العامميف في النقل ،مف حيث
انعكاس التقسيمة الطائفية والحزبية عمى تكويف ىذه النقابات ،حيث تقوـ غالبية األحزاب السياسية

المؤثرة في لبناف بتشكيل نقابات واتحادات نقابية خاصة بيا.

ومف نقابات عماؿ النقل في لبناف نقابة طيراف الشرؽ األوسط التي تأسست عاـ  1972ويبمغ عدد

أعضائيا  900عضوا .والجدير بالذكر اف ىناؾ اربع نقابات أخرػ تمثل العماؿ في ذات القطاع .وقد
تناقص عدد أعضاء النقابة بسبب ما يسمى بالخطة اإلصالحية لمشركة في عاـ  .2001والنقابة

عضو في االتحاد العمالي المبناني العاـ ،كما أنيا عضو في االتحاد الدولي لعماؿ النقل واالتحاد
الدولي لنقابات الخدمات .وترتبط النقابة بعالقات تنسيقية مع منظمات المجتمع المدني مف خالؿ

االتحاد العمالي العاـ  .ونعمل النقابة وفق نظاـ داخمي .ويعمل منتسبي النقابة وفق عقود عمل مرتبطة

بمجمميا بقانوف العمل المبناني ويبمغ متوسط أجور العامميف في الشركة ما يقارب  700دوالر شيريا.
ونفذت النقابة بعض االحتجاجات العمالية ولكنيا لـ تقـ بتوقيع اتفاقيات جماعية حتى االف .ولـ يزد

عدد النساء المنتسبات لمنقابة منذ تأسيسيا كذلؾ األمر بالنسبة لمشباب .وتعمل النقابة مستقبال عمى

إنشاء صندوؽ تعاضدؼ لما بعد التقاعد مضافا اليو تحسيف أجور العامميف.
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ويمكف االشارة أف درجة تأثر نقابات قطاع النقل في لبناف كجزء مف الحركة النقابية المبنانية لـ يتأثر

بشكل ممموس بموجة التحوالت الديمقراطية التي شيدتيا المنطقة العربية منذ بداية عاـ  2011وحتى
االف ،ويعود السبب الرئيسي في ذلؾ الى االنقسامات العمودية القائمة عمى الطائفية في لبناف ،وتداخل

عمل األحزاب السياسية الطائفية القوؼ مع عمل المنظمات النقابية.

 .7ليبيا
مف المعروؼ أف الحركة النقابية في ليبيا كانت جزءا مف بنية النظاـ السياسي الميبي قبل سقوط النظاـ

في تشريف أوؿ/اكتوبر  ،2011ومنذ سقوط النظاـ بدأت العديد مف التحوالت في الحركة العمالية الميبية

إلعادة بناء الحركة النقابية عمى أسس جديدة ،ولـ يتضمف اإلعالف الدستورؼ الميبي الذؼ جاء في عاـ

 2011اية اشارات لالعتراؼ بالحقوؽ النقابية .اإل اف مشروع قانوف العمل الجديد يسمح بحرية تكويف
النقابات كما يسمح بحق اإلضراب ولكف ضمف شروط ابرزىا استنفاذ كافة إجراءات التوفيق والتحكيـ.
وشيدت ليبيا منذ سقوط النظاـ السياسي وحتى اآلف العديد مف اإلضرابات العمالية ،مثل إضرابات

المعمميف والمحاميف احتجاجا عمى العديد مف السياسات ،ولـ تقـ الحكومة بمنع أو إعاقة ليذه

اإلضرابات .وقد صادقت ليبيا عمى االتفاقيات الثماني األساسية لمنظمة العمل الدولية وىي ( 29و
 87و  98و  100و  105و  111و  138و .)182

وفيما يتعمق بقطاع النقل ،ال يوجد رقـ محدد عف عدد العامميف في ىذا القطاع في ليبيا ،ويمثل

العامميف في قطاع النقل ثالث نقابات أعضاء في االتحاد الوطني لعماؿ ليبيا .وىذه النقابات ىي نقابة
عماؿ الموانئ ونقابة عماؿ النقل العاـ ونقابة عماؿ قاعدة المالحة .وجميع العامميف في قطاع النقل في

ليبيا المنظميف نقابيا مف عماؿ القطاع العاـ .ولـ تشيد خالؿ السنوات األخيرة تأسيس أية نقابات

جديدة .اال أف غالبية العامميف في قطاع النقل وخاصة النقل البرؼ فيعمموف في القطاع الخاص ،وىـ
غير منظميف نقابيا.

ومف ابرز نقابات النقل البحرؼ ،النقابة العامة لمموانئ والبحارة والتخميص التي يبمغ عدد منتسبييا 12

الف عامل وىي النقابة الوحيدة التي تمثل العامميف في ىذا القطاع وىي عضو في االتحاد الوطني
لعماؿ ليبيا ،كما أنيا عضو في االتحاد الدولي لعماؿ النقل ،وتعمل بموجب نظاـ داخمي وليا مقر.
كما ترتبط النقابة بعالقات تنسيقية مع منظمات المجتمع المدني التي بدأت بالظيور حديثا في ليبيا.
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ويعمل غالبية العامميف في ىذا القطاع وفق عقود عمل دائمة ،والباقي يعمموف بموجب عقود عمل
مؤقتة .ويتراوح متوسط أجور العماؿ ما بيف  700-600دوالر أمريكي شيريا إضافة إلى الحوافز.
ونفذت النقابة خالؿ الفترة الماضية احتجاجات ضد خصخصة احدػ شركات الموانئ.
ىذا وقد أزداد عدد النساء المنتسبات لمنقابة بشكل بسيط ،مع ظيور دور بارز لناشطة نقابية ترأس
لجنة العضوية في االتحاد العاـ لعماؿ ليبيا ،وىي ممثمة النقابة العامة لمموانئ والبحارة والتخميص ،كما

ازداد عدد الشباب في عضوية النقابة بشكل كبير .ولمنقابة خطة عمل سنوية يتـ مراجعتيا باستمرار.

ومف ابرز المعيقات التي تواجو عمل النقابة عدـ استقرار القوانيف خاصة قانوف العمل ،وعمميات

االستغناء عف الموظفيف بيف فترة وأخرػ بسبب ادخاؿ التقنيات الحديثة في العمل ،ومف اىـ الخطط
المستقبمية لمنقابة االستمرار بتوعية العمل بحقوقيـ وتعميق معرفتيـ بمفيوـ العمل النقابي والمفاوضة

الجماعية.

 .8العراق
كانت العراؽ مف أوائل الدوؿ العربية التي تشكمت فييا حركات نقابية منذ بدايات القرف الماضي .ومنذ
عقد الستينات تعمقت سيطرة الحكومات عمى الحركة النقابية العراقية ،واصبحت غالبيتيا جزءا مف بنية

النظاـ السياسي خاصة في عقدؼ الثمانينات والتسعينات .وكاف يعوؿ الكثير عمى تحسيف حالة حرية
التنظيـ النقابي خالؿ العقد الماضي ،اال أف حالة عماؿ العراؽ وحركتيـ النقابية لـ يتحسف بشكل
ممموس حتى االف .فما زالت القوانيف الناظمة لمعمل النقابي في الحراؽ ىي ذاتيا منذ عقود ،ولـ تترؾ

حركة التحوالت الديمقراطية التي تشيدىا المنطقة العربية منذ ثالثة اعواـ اية آثار ايجابية ممموسة سواء
عمى مستوػ تحسيف شروط العمل في العراؽ أـ عمى مستوػ حرية التنظيـ النقابي فييا.

يسمح قانوف العمل سارؼ المفعوؿ بتشكيل نقابات عمالية ،وىو ذات القانوف الذؼ كاف يعمل بو قبل
سقوط نظاـ الحكـ السابق ،وعمى الرغـ مف أف الدستور العراقي الجديد يسمح بحق التنظيـ ،إال أف
ىنالؾ معيقات كبيرة أماـ تشكيل نقابات عمالية جديدة .ويوجد في العراؽ حاليا العديد مف النقابات

العمالية .ويوجد ثالثة اتحادات لمنقابات العمالية العراقية تتمثل في " االتحاد العاـ لعماؿ العراؽ" و

"اتحاد نقابات عماؿ كوردستاف" واتحاد آخر غير معترؼ بو ىو "اتحاد مجالس العماؿ ونقابات العماؿ
في العراؽ" .وصادقت العراؽ حتى اآلف عمى  7مف اتفاقيات منظمة العمل الدولية األساسية ىي (
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المتعمقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيـ.

ونص الدستور العراقي الحالي عمى حق المواطنيف في تشكيل واالنضماـ إلى النقابات والجمعيات

المينية ،وكذلؾ تنفيذ اإلضرابات السممية وفقا لمقانوف وبشروط .ويحظر قانوف العمل عمى موظفي

القطاع العا ـ تنفيذ اإلضرابات وال يسمح لموظفي القطاع العاـ االنضماـ إلى أؼ نقابة أو اتحاد

باستثناء اتحاد عماؿ العراؽ ،ويحظر القانوف إنشاء اتحادات أو نقابات خارج االتحاد العاـ لعماؿ

العراؽ ،ويسمح لمعامميف في القطاع الخاص بتشكيل لجاف العماؿ التي ليا حقوؽ محدودة في مواقع
العمل التي توظف  50عامال فأكثر ،ولمجاف النقابية في القطاع الخاص الحق في طمب تحكيـ و ازرة

العمل في النزاعات العمالية ،وال ينص القانوف عمى حق المفاوضة الجماعية إال مف خالؿ النقابات

التي تمثل العماؿ.

يمثل العامميف في قطاع النقل في العراؽ ،مجموعة مف النقابات العاممة في مجاؿ النقل كنقابة النقل

البرؼ والموانئ ونقابة الطيراف ونقابة عماؿ األرصفة ونقابة نقل الركاب وغيرىا وىي أعضاء في اتحاد

نقابات عماؿ النقل في العراؽ .ويتوزع العامموف في قطاع النقل في العراؽ عمى القطاعيف العاـ

والخاص ولكنيـ يتركزف في القطاع العاـ ،وال يوجد تشريع قانوني يسمح بتشكيل نقابات خارج االتحاد

العاـ ،ورغـ ذلؾ يوجد نقابات مستقمة لكنيا تعمل دوف غطاء قانوني ،وقد تـ تشكيل عدد مف النقابات

الجديدة خالؿ الفترة الماضية.

ومف النقابات التي تمثل عماؿ النقل في العراؽ ،النقابة العامة لعماؿ الموانئ في البصرة ،التي تضـ
في عضويتيا ثالثة آالؼ عامل .وىي عضو في اتحاد عماؿ العراؽ كما أنيا عضو في االتحاد

الدولي لعماؿ النقل ،وتقيـ النقابة عالقات تعاوف وتنسيق مع عدد مف منظمات المجتمع المدني ،وتعمل
النقابة وفق نظاـ داخمي ومقر ،وغالبية عقود منتسبييا عقود عمل مؤقتة ،وىنالؾ بعض منتسبييا

يعمموف بأجر يومي ،ويتراوح متوسط أجور العماؿ المنتسبيف لمنقابة مف  1200-400دوالر شيريا.

ونفذت النقابة خالؿ الفترة الماضية عدد مف االحتجاجات العمالية لممطالبة بتحسيف أجور العماؿ

ومنحيـ الحوافز ،ووقعت النقابة خالؿ السنوات الماضية اتفاقيات جماعية ،ونجحت النقابة في زيادة
نسبة النساء والشباب المنتسبيف لعضويتيا .ولمنقابة خطط عمل سنوية وآليات لتنفيذىا ،غير أنيا تواجو

صعوبة في عمميا نتيجة الوضع السياسي غير المستقر وعدـ مالئمة التشريعات العمالية القائمة
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لألوضاع الحالية في قطاعات العمل المختمفة .ومف خطط العمل المستقبمية لمنقابة العمل عمى زيادة
أعداد المنتسبيف لعضويتيا ومقاومة

عمميات الفصل التعسفي واالعتقاؿ السباب سياسية لبعض

العماؿ.
ومف النقابات التي تمثل عماؿ النقل في العراؽ أيضا ،نقابة عماؿ النقل في إقميـ كوردستاف /العراؽ

وىي عضو في اتحاد نقابات عماؿ كوردستاف ،كما أنيا عضو في كل مف االتحاد الدولي لعماؿ النقل

واالتحاد الدولي لنقابات الخدمات العامة .ويتركز عماؿ النقل في اإلقميـ في قطاع النقل البرؼ ويبمغ
تعداد العامميف في ىذا القطاع ثالثة آالؼ شخص جميعيـ يعمموف في القطاع الخاص ،وتشيد ىذه
النقابة زيادة في أعداد منتسبييا سواء مف النساء أو الشباب ،ويوجد لمنقابة مقر ونظاـ داخمي .ونفذت

النقابة خالؿ السنوات الخمسة الماضية عدة احتجاجات مف اجل قضايا تتعمق بالصحة والسالمة

المينية ولممطالبة بتعديل قانوف التقاعد والضماف االجتماعي .ولدػ النقابة خطة عمل تعمل بموجبيا،

وابرزىا زيادة عدد المنتسبيف لمنقابة وتشكيل لجاف نقابية في مواقع العمل وتشريع قانوف عمل جديد
وزيادة أجور العماؿ وشموؿ اكبر عدد ممكف مف العماؿ بالضماف االجتماعي وايجاد نظاـ تعويض

لممتعطميف عف العمل.

 .9األردن
في الوقت الذؼ سمح قانوف العمل لمعماؿ في أؼ مينة تأسيس نقابة خاصة بيـ ،فقد تـ وضع قيود

قانونية في ذات القانوف تحد مف امكانية انشاء النقابات العمالية ،حيث منحت صالحية انشاء نقابات
جديدة في األردف الى المجنة الثالثية المكونة مف الحكومة ونقابات العماؿ ونقابات اصحاب العمل .وقد

كاف قانوف العمل السابق يمنح ىذه الصالحية الى وزير العمل ،وتـ السماح فقط بتأسيس  17نقابة
عمالية فقط ،تنسق فيما بينيا في اطار اتحاد يسمى " االتحاد العاـ لنقابات العمالي في األردف" .ومنذ

أواسط السبعينات لـ تسمح و ازرة العمل وفق القانوف والق اررات الصادرة بموجبو بتأسيس أية نقابة عمالية
جديدة ،إذ تـ رفض جميع محاوالت تأسيس نقابات عمالية جديدة .وقد صادؽ األردف حتى اآلف عمى

( ) 7مف اتفاقيات العمل الدولية األساسية وىي االتفاقيات (138 ، 111 ، 105 ، 100 ، 98 ، 29
و .(182
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تتسـ غالبية النقابات العمالية المنضوية في اطار اتحاد نقابات العماؿ في األردف بضعف العضوية
الناجمة عف انعزاليا عف المساىمة في الحياة العامة ،حيث ال تتجاوز عضوية كافة ىذه النقابات عف

 5بالمائة مف مجمل عماؿ األردف ،وتتركز ىذه العضوية في عدد محدود مف النقابات.
ويطبق قانوف العمل األردني عمى العامميف في القطاع الخاص ،بينما يطبق عمى العامميف في القطاع
العاـ نظاـ الخدمة المدنية ،والذؼ ال يتضمف عمى اية نصوص تسمح أو تمنع العامميف في القطاع

العاـ مف تنظيـ انفسيـ في نقابات عمالية .اال اف الحكومة لـ تسمح بتشكيل أية نقابات لمعامميف في
ىذا القطاع باستثناء المينييف منيـ مثل األطباء والميندسيف والمحاميف والزراعييف والبيطرييف واطباء
األسناف وغيرىـ .واستمر ىذا الحاؿ حتى انتزع المعمميف حقيـ بتشكيل نقابة في عاـ  ،2011ولحق

بيـ األئمة والوعاظ ،حيث اصدرت المحكمة الدستورية ق ار ار تفسيريا في تموز  2013يسمح بموجبو

لجميع العامميف في القطاع العاـ بتشكيل نقابات خاصة بيـ.

وفيما يتعمق بأعداد العامميف في قطاع النقل ،وكغيره مف قطاعات النقل في الدوؿ العربية ال يوجد ارقاـ

دقيقة لمعامميف في ىذا القطاع ،وتكتفي دائرة االحصاءآت العامة األردنية باإلشارة الى أف اعداد

العامميف في قطاعات النقل والتخزيف يبمغ  22252عامل ،16وحسب التقديرات األولية فإف ىذا الرقـ

بعيد كل البعد عف الواقع ،اذ أف سائقي سيارات نقل الركاب الصغيرة (تكسي وسرفيس) يقارب عددىـ

 75الف سائق ،يضاؼ ليـ سائقي سيارات النقل الكبيرة.

وخالؿ السنوات الثالث الماضية قاـ آالؼ العماؿ بتأسيس العديد مف النقابات العمالية بالرغـ مف عدـ
حصوليـ عمى تراخيص مف الحكومة وبمغ عددىا حتى ساعة اعداد ىذه الدراسة  12نقابة عمالية

مستقمة ،شكمت فيما بينيا اتحادا عماليا في نيساف/ابريل  2013يسمى " اتحاد النقابات العمالية

المستقمة األردني".

وفيما يتعمق بنقابات العماؿ في قطاع النقل ،يوجد ثالث نقابات عمالية في اطار االتحاد العاـ لنقابات

العماؿ في األردف يوجد اربع نقابات ىي النقابة العامة لمعامميف في النقل الجوؼ والنقابة العامة لمعامميف

في الموانئ والتخميص والنقابة العامة لمعامميف في النقل البرؼ والميكانيؾ والنقابة العامة لمعامميف في
السكؾ الحديدية .أما في اطار النقابات الجديدة والمستقمة ،فقد تـ تشكيل مجموعة نقابات تمثمت في
النقابة المستقمة لمطياريف األردنييف وىي ليست جزءا مف اتحاد النقابات العمالية المستقمة ،وىي اقرب

الى النقابة المينية مف العمالية ،والنقابة المستقمة لسائقي العمومي ،والنقابة المستقمة لمعامميف في ميناء
16

دائرة االحصاءآت العامة ،الكتاب االحصائي السنوي لسنة  ،2102صادر في ايلول .2102
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الحاويات والنقابة المستقمة لميندسي وفنيي صيانة الطائرات والنقابة المستقمة لمعامميف في السكؾ

الحديدية ،وىذه النقابات أعضاء في اتحاد النقابات العمالية المستقمة.

ولعب عماؿ الموانئ في العقبة دو ار اساسيا في الحراؾ العمالي خالؿ السنوات القميمة الماضية ،مف
خالؿ سمسمة مف االضرابات العمالية بدأت في صيف عاـ  2009واستمرت حتى اآلف ،فمف جانب
ساىـ حراكـ الى جانب حراكات عماؿ المياومة في قطاع الزراعة في تشجيع عشرات آالؼ العماؿ في

األردف لمتحرؾ نحو تحسيف شرط اعماليـ مف خالؿ تنفيذ مئات االحتجاجات العمالية في مختمف

القطاعات االقتصادية ،ومف جانب آخر ساىـ في تحسيف شروط العمل في مؤسسة الموانئ التي

يعمموف فييا ،فتحسف مستوػ الصحة والسالمة المينية وتحسنت األجور بشكل واضح .وحتى لحظة
اعداد ىذه الدراسة يقوـ العامميف في الموانئ بتنفيذ اضراب منذ ما يقارب اسبوعيف ييدؼ الى تنفيذ
نصوص اتفاقية جماعية وقعت مع ادارة الميناء في مرحمة سابقة .األمر الذؼ شكل حرجا لالتحاد العاـ
لمنقابات العمالية في األردف ودفعو الى حل المجنة النقابية لنقابة العامميف في الميناء بحجة انتياء

دورتيا االنتخابية ،وجاء ىذا القرار بيدؼ الضغط عمى المجنة النقابية لوقف اضرابيا.
وتعاني النقابات العمالية في قطاع النقل (الشرعية) وفق قانوف العمل األردني كغيرىا مف النقابات
العمالية األردنية مشكالت ضعف انظمتيا الداخمية ،حيث حرمت الييئات العامة ليذه النقابات مف حق

وضع انظمتيا الداخمية ،وأدػ ذلؾ الى ضعف الممارسات الديمقراطية فييا ،وبالتالي فالعديد مف ىذه

النقابات لـ يجرؼ فييا انتخابات منذ سنوات طويمة ،األمر الذؼ أدػ الى توسع الفجوة بيف ىيئاتيا
االدارية واعضائيا .لذلؾ كاف قطاع النقل مف اكثر القطاعات الذؼ شيد حراكات بيدؼ تشكيل نقابات

عمالية جديدة ومستقمة ،والتي سبق االشارة الييا.

اما النقابات العمالية الجديدة والمستقمة في قطاع النقل فيي تعاني مف مشكالت ذات عالقة بعدـ
اعتراؼ الحكومة بيا ،وبالتالي فيي ال تستطيع استئجار مقرات وجمع اشتراكات مف أعضائيا ،وتقوـ

بدؿ ذلؾ بجمع التبرعات .ىذا الى جانب أف طموحاتيا النقابية كبيرة وقدراتيا التنظيمية ضعيفة

ومتوسطة بحكـ ضعف تجربتيا المعرفية والميدانية في العمل النقابي.

50

.10

تونس

ا لتشريع التونسي يسمح لمعامميف في القطاعيف العاـ والخاص بتشكيل النقابات العمالية واالنضماـ إلييا

دوف إذف مسبق مف الحكومة ،وال يجيز القانوف حل النقابات إال بأمر مف المحكمة .إال أف الحكومة في
بعض األحياف ال تحترـ ىذا الحق في الممارسة العممية .إلى جانب ذلؾ تقيد تشريعات العمل في

تونس الحق في اإلضراب إذ يشترط القانوف وجود إشعار مدتو  10يوـ مف بدء تنفيذ اإلضراب .والحق

في المفاوضة الجماعية معترؼ بو في القانوف .ويحمي قانوف العمل التونسي حق المفاوضة الجماعية.
ويمثل العامميف في تونس االتحاد العاـ التونسي لمشغل ،ونشأ بعد الثورة ثالثة اتحادات عمالية جديدة

ىي :اتحاد عماؿ تونس و الكنفدرالية العامة لمشغل والمنظمة التونسية لمشغل .وقد صادقت تونس عمى

جميع اتفاقيات العمل الدولية األساسية وىي ( 29و  87و  98و  100و 105و  111و  138و
.)182
وكاف لمحركة النقابية التونسية دو ار ىاما منذ تأسيسو عاـ  1946دو ار اجتماعيا لمدفاع عف مصالح
عماؿ تونس الى جانب دو ار سياسيا في الدفاع عف استقالؿ تونس .كذلؾ كاف لالتحاد التونسي لمشغل

دو ار اساسيا في الثورة التونسية في بداية عاـ  ،2011وبرز ىذا الدور مف خالؿ مساىمة العديد مف

القطاعات العمالية في مجريات الثورة منذ بداياتيا ،وتطور دوره ليصبح حاضنا ليا في بعض المراحل
مف خالؿ فتح مقرات االتحاد أماـ الجماىير التونسية في العديد مف المحافظات ،وكاف ذروة ىذا الدور

عند اعالف االتحاد لإلضراب العاـ  11كانوف الثاني  ،2011والذؼ رفع فيو االتحاد شعار اسقاط

النظاـ .واستمر ىذا الدور السياسي حتى لحظة اعداد ىذه الدراسة ،مف خالؿ لعب دور مركزؼ في
التوسط بيف األحزاب الرئيسية في تونس لموصوؿ الى حالة مف االستقرار السياسي في تونس ،وبشكل

عاـ أدػ ىذا الدور الكبير لالتحاد التونسي لمشغل في الحياة السياسية وغياب الخوؼ الذؼ كاف يشكمو

الن ظاـ السياسي السابق عمى االنضماـ لمنقابات ،الى اندفاع العامميف لالنضماـ لمنقابات األعضاء فيو.
ومف جانب آخر فقد ازداد عدد النقابات العمالية في تونس بعد الثورة والتي شكمت كما تـ االشارة اليو

سابقا ثالثة اتحادات عمالية جديدة.
ويعاني االتحاد التونسي لمشغل مف العديد مف المشكالت تتمثل في الييكمية الكالسيكية التي يعمل
بموجبيا ،والتي تتصف اليرمية الطويمة ،وبالتالي فإف عممية اتخاذ القرار صعبة وغياب المرونة عنيا،

كذلؾ فإف ىذه الييكمية فرضت صعوبات لعممية تغيير قياداتو الذيف يتمسوف بكبر عمرىـ ،ونجـ عف
ذلؾ ضعف انخراط الش باب في ىيئاتو القيادية ،وىنالؾ ايضا ضعف في نسبة تمثيل النساء في ىيئاتو
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القيادية .ويعاني الخطاب النقابي لمحركة النقابية التونسية اسوة بالحركات النقابية العربية األخرػ
بضعف الخطاب النقابي العمالي ،وعدـ تجديده مف عشرات السنيف ،كذلؾ فإف االنخراط الكبير لالتحاد

التونسي لمشغل في الحياة السياسية ادػ الى انتاج موقفيف مف المعنييف بشؤوف العماؿ التونسييف
وحركتيـ النقابية ،تمثل األوؿ في أنو يعكس قوة االتحاد وتأثيره الكبير في الحياة العامة وىذا أمر

محمود ومطموب ،والموقف الثاني يتمثل في اف االنخراط الكبير لالتحاد في الحياة السياسية انعكس

سمباً عمى شروط العمل في تونس حيث ارتفاع معدالت البطالة وتواضع مستويات األجور ال بل
تراجعيا بسبب ارتفاع مستويات التضخـ ،وغيرىا مف شروط العمل األخرػ.

وفي اطار النقابات العمالية التونسية في قطاع النقل ،فغالبيتيا اعضاء في االتحاد التونسي لمشغل،
وتشكل غالبية عضويتيا مف العامميف في القطاع العاـ ،وقد ازدادت عضويتيا بعد الثورة وكانت غالبية

ىذه العضوية مف العامميف في القطاع الخاص ،وذلؾ يعود الى اف العامميف في القطاع العاـ ىـ اصال

أعضاء في ىذه النقابات .ويوجد في تونس اربع منظمات نقابية تونسية في قطاع النقل تتمثل في
االتحاد الوطني لمسكؾ الحديدية التونسية واالتحاد العاـ لعماؿ الموانئ واالتحاد العاـ لمبحرية التجارية

والموانئ واالتحاد الوطني لمنقل ،ومف بيف ىذه المنظمات النقابية تشكمت العديد مف المنظمات النقابية

في قطاع النقل.
وبخصوص اعداد العامميف في ىذا القطاع ،فمـ يتمكف الباحث مف الحصوؿ عمى أية ارقاـ تبيف أعداد
العامميف في ىذا القطاع ،وىنالؾ رقـ تقدير يتحدث عف  60الف عامل ،اال أف ىذه المؤشرات غير

مؤكدة في بمد يقارب فيو عدد السكاف عف  11مميوف نسمة.

.11

البحرين

تسمح تشريعات العمل البحرينية بإنشاء نقابات عمالية ،إذ يسمح بوجود نقابة عمالية واحدة لكل منشأة
أو قطاع معيف أو نشاط محدد أو صناعات محددة أو حرؼ متماثمة ،ولكف مف غير المسموح وجود
أكثر مف نقابة واحدة لعماؿ المنشأة الواحدة .وال يشترط القانوف اإلذف المسبق مف النقابة لتشكيميا،
ولكف عمى النقابة إرساؿ نظاميا الداخمي إلى و ازرة العمل مرفق معيا أسماء مؤسسييا ،وتسمح
التشريعات العمالية البحرينية كذلؾ لجميع العامميف في القطاعيف الخاص والعاـ باالنتساب إلى النقابات
العمالية بمف فييـ العماؿ المياجريف.
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ويوجد في البحريف اتحاد عمالي واحد فقط ىو االتحاد العاـ لعماؿ البحريف  ،GFBTUوال تسمح
التشريعات العمالية بإنشاء غيره .وتمتزـ النقابات العمالية البحرينية بموجب القانوف االنضماـ إليو .وقد
صادقت حتى اآلف عمى  5مف اتفاقيات العمل الدولية األساسية وىي التي تحمل األرقاـ (،98 ،29
 ،)182 ،111 ،105وىي لـ تصادؽ حتى اآلف عمى االتفاقية رقـ  87المتعمقة بالحرية النقابية
وحماية حق التنظيـ .وعمى أرض الواقع يعاني العامميف في البحريف مف ظروؼ عمل صعبة خاصة
العامميف منيـ في قطاع البناء واإلنشاءات والعماؿ المياجريف.
وفي سياؽ مرحمة التحوالت الديمقراطية التي تشيدىا المنطقة ومنيا مممكة البحريف ،لعبت االتحاد العاـ
لعماؿ البحريف دو ار ىاما في تعزيز حركة االحتجاجات الشعبية لتعزيز الحريات الديمقراطية ،وتعرض
لمضايقات شديدة ومتنوعة .وقد ساعدت الحكومة البحرينية عمى وجود نقابات عمالية جديدة خالؿ
السنوات الثالث الماضية.
وكغيرىا مف الدوؿ العربية الخرػ ال يوجد مؤشرات رقمية دقيقة حوؿ اعداد العامميف في قطاع النقل في
البحريف ،ويوجد اكثر مف نقابة عمالية لمعامميف في قطاع النقل منيا نقابة عماؿ شركة خدمات مطار

البحريف-ماس ونقابة شركة طيراف الخميج والنقابة العامة لممضيفيف الجوييف ونقابة العامميف في شركة
كارس لمنقل العاـ ونقابة الموانئ البحرية.
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التوصيات :
في ضوء التحميل الذؼ ورد في ىذه الدراسة والنتائج التي تـ التوصل الييا وتـ عرضيا في متف الدراسة
أعاله ،يمكف تبويب التوصيات التي محوريف اساسييف ،والتي نعتقد اف مف شاف األخذ بيا وتطبيقيا مف

قبل االتحاد الدولي لنقابات عماؿ النقل في المنطقة العربية والمنظمات العمالية المنضوية في اطاره أف
تحقق انجازات ممموسة خالؿ المرحمة القادمة ،وىي عمى الشكل التالي:
 .1تطوير خطاب عمالي ونقابي معاصر يأخذ بعيف االعتبار التحديات واالولويات الممحة التي

تواجييا الحركة العمالية والنقابية العربية العاممة في قطاع النقل بمختمف فروعو .بحيث يتـ

مف خاللو تطوير اجندة الحركة العمالية والنقابية وأولوياتيا لمعامميف في قطاع النقل في

المنطقة العربية ،عمى أف يقف ىذا الخطاب (األجندة) عند النماذج التنموية السائدة في

المنطقة وفي كل دولة عمى حدػ ،والسياسات االقتصادية المنبثقة عنيا وتؤثر عمى أوضاع

العامميف في قطاع النقل بمختمف فروعو .ىذا الى جانب التحديات والمخاطر الجديدة التي

تفرضيا مرحمة التحوالت السياسية التي تشيدىا المنطقة ،وحالة عدـ االستقرار السياسي

واالجتماعي واألمني والتي مف المتوقع أف تستمر لسنوات طويمة قادمة .ويمكف أف يتـ ذلؾ مف

خالؿ عقد سمسمة مف ورشات العمل المتخصصة تيدؼ الى تحميل البيئة المحيطة بعمل

المنظمات العمالية وتأثيرات النماذج التنموية والسياسات االقتصادية عمى عماؿ النقل
ومنظماتيـ النقابية ،يشارؾ فييا خبراء اقتصادييف واجتماعييف وسياسييف بمشاركة قادة ونشطاء

نقابييف عمى مستوػ قطرؼ وعمى مستوػ المنطقة العربية ككل.

 .2تطوير خطط استراتيجية فرعية عمى مستوػ الدولة وقطاع النقل الفرعي استنادا الى الخطاب
النقابي الجديدة (األجندة النقابية) ومف ثـ تطوير خطة استراتيجية شاممة لمختمف المنظمات

النقابية في قطاع النقل في المنطقة العربية ،يرافقيا آليات تنفيذ مدونة ومحددة ،وذلؾ في اطار
خطة زمنية محددة ومرنة في ذات الوقت ،ووفق مؤشرات كمية ونوعية واضحة وقابمة لمقياس،

وأف يناط بمتابعة تنفذىا لفريق مستقل.

 .3تطوير بنية ىيكمية مرنة تتالءـ مع طبيعة التحديات والمخاطر التي يواجييا عماؿ النقل

ومنظماتيـ النقابية ،تكوف قادرة عمى تحقيق اجندتيا بفاعمية ،تتضمف آليات وتقنيات تتالءـ مع

طبيعة األىداؼ االستراتيجية والفرعية عمى مستوػ الدولة وقطاع النقل الفرعي وعمى مستوػ
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المنطقة ككل .بحيث يؤخذ بعيف االعتبار اعادة بناء منظمات نقابية فعالة تتمتع باالستقاللية

والفاعمية وتمارس عممييا باستخداـ آليات ديمقراطية ،وتمكيف الفئات المستضعفة مثل الشباب

والنساء واألشخاص مف ذوؼ االعاقة مف لعب أدوار فاعمة في أعماؿ ىذه المنظمات ،بما في

ذلؾ اعادة النظر بموائيا الداخمية التي غالبا ما تتسـ بالمركزية.

 .4تطوير قدرات المنظمات النقابية في قطاع النقل في المنطقة العربية مف ممارسة اعماليا

وتحقيق اىدافيا الواردة في خطابيا واجندتيا الجديدة ،بحيث يتـ ربط عمميات تطوير القدرات

مع تحقيق أىداؼ محددة في الخطط االستراتيجية وخطط العمل بمختمف مستوياتيا سواء عمى

مستوػ الدوؿ أو القطاع الفرعي او المنظمة النقابية ذاتيا .عمى أف تشمل عممية بناء القدرات
عمى المستويات العمرية الشابة مف الرجاؿ والنساء ،وتشمل تطبيقات عمى االتصاؿ والقيادة
واالعالـ الداخمي والخارجي وحمالت الضغط والمناصرة وتقنيات المفاوضة الجماعية وكيفية

تنفيذ االحتجاجات العمالية بأنواعيا المختمفة.
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