من األزمة العالميية إلى العدالةة العالممية:
عمال النقل ا لنساء يععاودن اللنضال
ل

نبذة
ف
 20والذي سوف
حضرن إلى مؤؤتمر عمال النققل النساء 014
ھذه الوثيققة ھي وثيقة ااستشارية للنساء اللواتي سيح
عام  .2014وھھو يتضمن نتائئج
صوفيا ،بلغاريا فى ا غسطس في ع
ا
يقود إلى الكونجرس الــ 43والذي سيععقد فى
.2
وتوصيات المؤتمرات اإلإلقليمية لعمال النقل النساء وممؤتمر الـ ITFلعمال النقل الننساء الذي عقد في عام 2010
ت
سبيه لمناقشة ھھذه الوثيقة وتقدديم
 ITFجميع منتس
ھذه الوثيققة سوف تشكلل أساسا لوثائق الكونجرس .ككذلك يشجع الـF
المشورة إلى األمانة العاامة حول أولويااتھم.
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الجزء األول :عمال النقل النساء في العالم اليوم
األزمة االقتصادية العالمية وعمال النقل النساء
 .1األزمة االقتصادية العالمية كان لھا تأثير كبير على فرص العمل والدخل للرجال والنساء في جميع القطاعات الصناعية في
البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء .ومع ذلك فإن النتائج الكارثية لفشل الحكومات في تنظيم رأس المال ،والسرعة
التي نشرت بھا آليات العولمة ھذه النتائج حول العالم لم تغير اھتمام وتعلق الحكومات بالتحرير االقتصادي ،وغالبا ما تكون
نقابات العمال ھي القوة المنظمة الوحيدة لمواجھة ھذه السياسات  -الرجال والنساء في نقابات النقل ھم متحدون لمواجھة ھذا
التحدي.
 .2العولمة ورفع القيود أدى إلى عمليات نقل ضخمة للثروة والسلطة من الفقراء إلى األغنياء ،وأدى إلى كارثة االنھيار االقتصادي
العالمي .وكان رد رأس المال العالمي متمثال في اطالق ھجمات تقشف تستھدف الرجال والنساء العامالت في جميع القطاعات
الصناعية ،وذلك من اجل رفع القيود وتقليص القطاع العام بشكل اكبر ،واستبدال الوظائف المستقرة بالوظائف غير المستقرة
والھشة ،وخفض الحقوق النقابية واالجتماعية للعمال والھجوم على النقابات .وكان لھذه الھجمات أثر شديد على المرأة بصفة
عامة وعلى عمال النقل النساء بصفة خاصة.
 .3الحركة النقابية الدولية لھا خمسة مبادئ أساسية للتعامل مع التحديات االقتصادية الحالية وھي ضرورية للنضال من أجل عمال
النقل النساء .وھذه المبادئ ھي :فرص العمل ،والحماية االجتماعية والعمل الكريم ،واألنظمة المالية ،والضرائب العادلة ،وتغير
المناخ .1اثناء مخاطبة القادة السياسيين ورؤساء الشركات في المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس في يناير  ،2012دعى
القادة النقابيون ألن تكون "الوظائف والنمو في محور خطط إعادة انعاش االقتصاد العالمي" .وقال شاران بورو ،االمين العام
لالتحاد الدولي لنقابات العمال ) ،(ITUCإن التحديات االقتصادية المتفشية انتشرت في جميع مجاالت الحياة ،ابتدا ًء من الشباب
غير القادر على العثور على وظيفته األولى إلى اآلباء الذين يكافحون مع ازدياد عدم المساواة ،إلى المرأة العاملة ومسؤوليتھا
العائلية ،إلى كبار السن الذين يكافحون من أجل البقاء مع انخفاض المعاشات التقاعدية .وھذه التحديات تشعر بھا عمال النقل
النساء بشدة.

حقوق العمال تعاني ھجمات غير مسبوقة
 .4الـ ITFباالشتراك مع الـ ITUCوالنقابات العالمية ،يقود النضال ضد مستويات البطالة غير المحتملة ،وانعدام االمن االقتصادى
والتفاوت في الدخل ،ويبرز اآلثار التي تھدد المرأة وخصوصا ً النساء العامالت في مجال النقل .ويزداد تھديد االستقرار
السياسي والتماسك االجتماعي .العمال يقعون على خط المواجھة في الحرب على أوضاعھم المعيشية وظروف عملھم ،والتي
تشنھا القوات التي أركعت النظام المالي على ركبتيه في عام  .2008أما الذين ال يزالون في وظائفھم فإنھم يواجھون ھجوما
غير مسبوق على األجور وظروف العمل .انظمة المفاوضة الجماعية يجري تفكيكھا والجوانب االساسية من قوانين العمل
يجري ايضا ً اضعافھا .أما ما تبقى من قوانين العمل فال يتم تطبيقھا.
"ھذا ھجوم منسق على العمال غير مسبوق .لم نر سابقا مثل ھذا الھجوم منذ بداية نضال الحركة النقابية وفوزھا بحق العمال في تشكيل
النقابات والمفاوضة الجماعية .وقد وضع الـ ITUCحداً لھذا األمر .ھذه المحاولة السافرة وغير المبررة لتجريد العمال من حقوقھم
األساسية ال يمكن أن تستمر ويجب أن يتم دحرھا".
شاران بورو ،االمين العامITUC ،
 .5المؤسسات الدولية التي ناضلت النقابات بشدة من اجل إنشاءھا ،بما في ذلك منظمة العمل الدولية واألمم المتحدة ،ھي أيضا
مؤسسات يتم مھاجمتھا .ھذه المؤسسات والتي دعمت العمال وحقوقھم ووقفت من أجل المساواة بين المرأة والرجل ،ومن أجل
معايير النقل ،تتطلب التعزيز والتقوية ولكن الكثير من أرباب العمل وبعض الحكومات يعملون على تقويضھا وتدميرھا.
1

مبادئ الـ ITUCالخمسة االساسية للتنمية:
 .1فرص العمل  -خمس سنوات مع اثنين في المئة في الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصاد األخضر عبر ستة قطاعات في  12بلدا يمكن أن توفر أكثر من  55مليون وظيفة الئقة
مستدامة.
 .2الحماية االجتماعية ،الطلب المستدام والعمل الالئق – ھذه ينبغي أن تشمل أرضية للحماية االجتماعية في كل بلد ،مع تمويل عالمي لبدء التنمية في أفقر البلدان ; وضمان الحد
األدنى لألجور الذي يستطيع الناس العيش معه بكرامة ; وتوسيع نطاق المفاوضة الجماعية لضمان ظروف عمل عادلة.
 .3النظام المالي  -يجب على الحكومات أن تتحد معا ً من اجل الوقوف مع االقتصاد الحقيقي من خالل حظر خوارزميات التجارة عالية التردد وتنظم وكاالت تقدير درجة الجدارة
االئتمانية ،وتحقيق الشفافية في األنظمة المصرفية  -صناديق التحوط ووسائل االستثمار التي تتعامل بتريليونات من الدوالرات ولكن تنھار خارج النظم التنظيمية الوطنية.
 .4ضرائب عادلة وتصاعدية  -حان الوقت إلصالح ميزانيات الحكومات من خالل المساھمة المنصفة من اؤلئك الذين يستطيعون أن يدفعوا .ومن خالل جعل الشركات تدفع
حصتھا العادلة ،ومن خالل تنفيذ برامج واسعة النطاق ،لخفض الضريبة على الصفقات المالية مما يؤدي لخفض المضاربات ،ومن خالل توفير مصدر تمويل من الحكومة من
أجل االستثمار في الخدمات العامة ،والحماية االجتماعية.
 .5المناخ  -يجب على الحكومات إيجاد االرادة السياسية الالزمة إلنقاذ مستقبل أطفالنا ،من خالل تخفيض االنبعاثات من البلدان الصناعية بنسبة  40-25فى المائة بحلول ،2020
وتفعيل صندوق المناخ األخضر وضمان تحول عادل للعمال والمجتمعات المحلية.
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األعمال غير المستقرة )الھشة( وعمال النقل النساء
 .6المؤشرات تشير إلى أنه يوجد أقلية فقط من عمال النقل في العالم تعمل في وظائف مستقرة .وقد كان ھناك نزعة مستمرة من
أرباب العمل لتجنب معايير العمل الالئقة وحقوق العمال ،وتجزئة عملياتھم إلى وحدات اعمال تجارية أو تعھيدھا إلى المتعاقدين
بطريقة تعمل على عزل العمال وتجعل عملية التمثيل الجماعي لھم صعبا ً للغاية .يتم تمثيل عمال النقل النساء بشكل غير متناسب
في االعمال غير المستقرة في صناعة النقل .ويبدو أن األزمة االقتصادية العالمية قد تم استخدامھا من قبل العديد من اصحاب
العمل كوسيلة من أجل خفض فرص العمل ،أو جعلھا عرضية أو لالستعانة بمصادر خارجية ،أو لتخفيض األجور وظروف
العمل .العديد من خدمات النقل العام تم خصخصتھا وتجزئتھا إلى أعمال تجارية يمتلكھا أو يديرھا أرباب عمل صغار.
 .7من عام  2010 - 2006قام الـ ITFوبشكل منھجي على تحليل استراتيجيات التنظيم لعمال النقل في الوظائف غير المستقرة
في مختلف البلدان من خالل التقرير "تنظيم النقل غير النظامي :مشروع بحث عالمي" ومن خالل تقرير آخر " العودة إلى
األساسيات؟ تنظيم عمال النقل غير المحميين" .وھذا يسلط الضوء على حقيقة وھي أنه على الرغم من أن ھناك بعض من
ھؤالء العمال منظمين في النقابات ،إال أن ھناك حاجة إلى االعتراف والعمل مع أشكال أخرى من المنظمات العمالية المطورة
ذاتيا ً وربطھا مع الحركة النقابية.
 .8في العيش مع انعدام األمن االقتصادي :المرأة في العمل غير المستقر ،قام الـ ITUCبتحدى الفرضية العامة بأن زيادة مشاركة
المرأة في سوق العمل قد زودھا بالوسائل الكافية من أجل بناء االمن االقتصادي .كما أنه يدعو الحكومات إلى تسليط الضوء
على النوعية الرديئة للوظائف التي تعمل بھا العديد من النساء .العمل غير المستقر يقوض حقوق المرأة ،ويكرس عدم المساواة
بين الجنسين في المجتمعات ويقلل من فرص التقدم االقتصادي المستدام .وصناعة النقل ليست مستثناة من ذلك.
 .9وعلى عكس الوظائف الدائمة فإن الوظائف غير المستقرة أو غير القياسية تقوم بنقل المخاطر االجتماعية من عاتق أرباب العمل
والحكومات إلى عاتق العمال  -الذين ال يستطيعون تحملھا .وھذه المخاطر ال تؤثر فقط على العمال فقط وإنما على أسرھم
والمجتمع ككل .مصطلح الوظائف غير المستقرة يغطي أشكال العمل التي تشمل انعدام األمن الوظيفي ،وانخفاض الدخل،
2
ومحدودية المنافع االجتماعية واالستحقاقات القانونية.
 .10وقد أجرى الـ ITFبحثا ً حول المرأة في العمل غير المستقر ،وكانت النتائج تؤكد على أن البيانات المتوفرة بھذا الخصوص ھي
محدودة .وتشير البحوث إلى أن محاوالت تنظيم النساء العامالت في النقل ضمن فئة األعمال غير المستقرة كانت حتى اآلن
غير ناجحة .ويرجع ذلك إلى عدد من األسباب منھا عدم وجود حقوق تشريعية للنقابات من أجل تنظيم ھذه الفئات من العمال،
كما أن أصحاب العمل يستغلون ضعف ھؤالء النساء .وسوف يشارك قسم المرأة في مشروع الـ ITFلعمال النقل غير الرسميين
من أجل إيجاد الحلول لھذه التحديات.
 .11زيادة مشاركة المرأة في العمل المأجور قد تسھم في الضغوط السياسية الرامية إلى إصالح القوانين ،والتي سوف تمكن الحقا ً
المزيد من النساء من السعي نحو فرص العمل .وجود المزيد من النساء في البرلمان قد يرتبط مع إصالح القوانين التي تمنح
3
المرأة المزيد من حقوق الملكية والقدرة القانونية.

أثر األزمة المالية العالمية على عمل المرأة وأمنھا
 .12االزمة المالية واالقتصادية العالمية كانت أشد على المرأة من الرجل في سوق العمل – وليس ھناك تحسن متوقع في السنوات
4
القادمة.
 .13النزعة القديمة والموجودة حاليا ً تجاه تبني نسق العمالة غير المستقرة والعمالة غير النظامية أخذت في االزدياد بشكل ملحوظ في
سوق العمل خالل االزمة المالية ،مما اسفر عن ترك الكثير من النساء دون عمل أو ضمان للدخل ،وأدى إلى خفض كبير في
األجور .على مدى العقود الماضية ،الماليين من النساء قد اضعفن ماليا ً مما أدى إلى عدم االستقرار في حاضرھن ومستقبلھن.
وتشير بعض الدالئل إلى أن المؤشرات والبيانات المعيارية تفشل في معرفة الدرجة التي يتم فيھا دفع المرأة للوصول إلى حالة
انعدام األمن االقتصادي .وفي أحيان كثيرة جدا ،فإن البيانات بشأن حاالت معينة من النساء تكون غير متوفرة  -وھذا بالتأكيد
5
ينطبق على النساء العامالت في صناعة النقل.

2

منظمة العمل الدولية
3
حقوق المرأة القانونية على مدى  50عاما ً .ما ھو تأثير االصالح؟ ورقة عمل بحثية حول سياسة البنك الدولي ،ورقمھا  6617سبتمبر 2013
4
اتجاھات العمالة العالمية للمرأة في الـ ILOلعام 2012
5
 ،2011 ITUCالعيش مع انعدام األمن االقتصادي :المرأة في األعمال غير المستقرة )عبر اإلنترنت( http://www.ituc-csi.org/living-with-economic-
insecurity?lang=en

الصفحة  4من 29

14/WConf/Ag1/PolicyDoc

 .14وعلى الصعيد العالمي فإن المعدالت الرسمية البطالة عند النساء تخفي حقيقة أشد قسوة ،مع وجود زيادة ھائلة في أعداد "العمالة
الضعيفة" ،ومعظمھم من النساء ،وھي االعمال التي ال تقدم ما يكفي لتلبية االحتياجات االساسية  -وعلى وجه العموم ،6بحلول
 2011اصبحت نصف القوى العاملة في العالم ضمن فئة العمالة الضعيفة .وھذا يشمل األعداد المتزايدة من النساء )والرجال(
الذين يعملون في الوظائف غير الرسمية في قطاع النقل والذين يحرمون من حق االنضمام إلى النقابات والمفاوضة الجماعية
لتحسين االمن الوظيفي واألجور.
" .15يبدو ان االزمة قد فاقمت الفجوة بين الجنسين في معدالت البطالة في جميع المناطق ،وبغض النظر عما إذا كانوا متواجدين في
7
الخطوط األمامية من األزمة مثل االقتصادات المتقدمة ،أو في درجة متأخرة مثل آسيا وأفريقيا".
"بينما المرأة في جميع أنحاء العالم تساھم في االقتصاد واإلنتاجية ،فإنھا ال تزال تواجه العديد من العوائق التي تمنعھا من تحقيق كامل
إمكاناتھا االقتصادية .وھذا ليس فقط يعرقل المرأة ،وإنما يعرقل االداء االقتصادي والنمو .ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ليس
فقط قرارات صائبة يمكننا القيام بھا ولكنه يؤدي إلى االقتصادات الذكية".
ميتشيل باتشيليت ،المدير التنفيذي ،قسم المرأة في األمم المتحدة
 .16ومع أن أجور النساء أصبحت أقرب إلى أجور الرجال في بعض البلدان ،إال أن منظمة العمل الدولية تحذر من أن ھذا قد يعني
8
أن أحوال الرجال ھي اآلن أسوأ مما كانت عليه قبل االزمة.

نوعية العمل والحماية االجتماعية لعمال النقل النساء
 .17االتجاھات العالمية والوطنية في العمل والتنمية تؤكد على أھمية تحسين نوعية عمل المرأة  -النمو االقتصادي في حد ذاته ليس
كافيا ً لسد الفجوات بين الجنسين في العمالة أو األجور.
" .18ھناك إدراك متزايد من أن نمط التنمية ھو أمر مھم بقدر سرعته :السيطرة على التضخم ،وتوازن الميزانيات يعتبر مسألة
ھامة .ولكن كمية ونوعية فرص العمل يعتبر مسألة حاسمة ايضا ً .الرجل والمرأة يجب أن يتشاركوا في االستفادة من النمو بدال
من يجدوا أنفسھم يتنافسون على الوظائف النادرة وقليلة األجور في سوق العمل الذي يأخذ في االنكماش  ...المساواة بين
9
الجنسين  ...توفر لنا تعھداً بالنمو المبني على العنصر البشري".
 .19ھناك خطأ شائع بأن االقتصاد غير الرسمي يقدم "وسادة )عامل تخفيف(" في أوقات األزمات االقتصادية .ولكن أثبتت األبحاث
أن االنكماش االقتصادي العالمي قد ازدادت حدته على العمال وأسرھم 10.على سبيل المثال ،بالنسبة لسائقي دراجات توت توت
أو الباعة المتجولين بالفعل تأثروا باالنخفاض الكبير في الطلب االستھالكي ،وازداد االمر سو ًء بزيادة المنافسة عندما تحول
العاطلون الجدد عن العمل إلى النقل غير النظامي أو إلى العمل كباعة متجولين .وبدال من ذلك ،لم يكن لدى العمال في االقتصاد
11
غير الرسمي إال خيار زيادة ساعات العمل التي ھي طويلة بالفعل.
 .20الزيادة في االعمال غير الرسمية وذات النوعية الرديئة يعطي المزيد من صفة االستعجال لنداءات منظمة العمل الدولية التي
تدعو الى توسيع نطاق تدابير الحماية االجتماعية من أجل توفير شبكة أمان للمرأة باإلضافة إلى نوعية عمل الئقة.
 .21األزمة المالية قد أضرت بشدة بأجندة منظمة العمل الدولية للعمل الالئق ،مما دفع الماليين إلى البطالة و/أو البطالة واألعمال
غير المستقرة .عند حدوث االزمات ،عادة ما تقوم الحكومات بخفض اإلنفاق االجتماعي ،وتشير بعض الدالئل إلى أن المرأة
تساھم بصورة متزايدة بحصة غير متناسبة من العمل غير المأجور في التكاثر االجتماعي .العمل غير المأجور يعتبر غير
مرئي في البيانات اإلحصائية وردود الفعل المتعلقة باألزمات .ولذلك ،ال بد من تسليط الضوء على ھذا الجانب من عمل المرأة
 واألزمة الشاملة للرعاية – وتأثيرھا على قدرة المرأة على التمتع بحقوقھا اإلنسانية 12.حيث أن تأثير انعدام األمن على المرأةيصبح بعيد األثر ال سيما أنھا مقدم الرعاية االساسي في األسرة.

6

 ،2011 ITUCالعيش مع انعدام األمن االقتصادي :المرأة في األعمال غير المستقرة )عبر اإلنترنت( http://www.ituc-csi.org/living-with-economic-
insecurity?lang=en
7
اتجاھات العمالة العالمية للمرأة في الـ ILOلعام 2012
8
تقرير منظمة العمل العالمية عن االجور العالمية 13/2012
9
تمكين المرأة اقتصاديا يوفر أفضل سيناريــو :مدونة الجارديان حول مسائل الفقرhttp://www.guardian.co.uk/global-development/poverty- :
 matters/2012/nov/06/women-economic-empowerment-win-scenarioنشرت من قبل نائلة كابير أستاذ الدراسات التنموية في كلية الدراسات الشرقية
واألفريقية 6 ،نوفمبر  2012الساعة  12:28بتوقيت جرينتش
10
مشروع المدن الشاملة ،تم تنسيقه من قبل النساء في العمالة غير الرسمية :العولمة والتنظيم )(WIEGO
11
المرأة في مجال العمالة غير الرسمية ،العولمة والتنظيم www.wiego.org.
12
تأثير األزمة على العمل الالئق وعلى اقتصاد الرعاية :حلقة مفرغة ،موجز 11 AWID
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 .22البطالة وانعدام االمن الوظيفي ،وانخفاض األجور وتقليص الخدمات العامة كلھا تحد من قدرة النساء والرجال على تغذية وتربية
أطفالھم ورعايتھم .وعندما يعملون يفتقدون إلى فرص العمل الكريم واألمن وحماية الحقوق .ھشاشة العمل وعدم استقراره ينتج
عنه تزايد في عدم اليقين وانعدام األمن وضعف األشخاص ويحرم الناس من االستقرار المطلوب من أجل اتخاذ قرارات طويلة
األجل والتخطيط لحياتھم ،وكذلك يحرمھم من المشاركة في العمل الجماعي كنقابيين ومواطنين في مجتمع ديمقراطي.
 .23في األجلين المتوسط والطويل ،ورغم األزمة ،يتوقع الخبراء استمرار النمو في النقل بسبب العولمة .ولكن ھذا النمو في النقل لن
يستمر بشكل تلقائي جنبا إلى جنب مع إنشاء الوظائف الكريمة في صناعة النقل .ولكن على العكس من ذلك ،والى حد كبير فإن
ھذا النمو في النقل أصبح ممكنا ً من خالل عولمة شركات النقل والشركات اللوجستية ،ومن خالل عولمة السالسـل اللوجستيـة
العالميـة – مما أدى إلى توليد الكثير من الضغوط على ظروف العمل من خالل الترشيد وزيادة اإلنتاجية ،و"االغراق
االجتماعي " في سلسلة النقل العالمية .كما أن األمر ليس مقصوراً على شركات النقل متعددة الجنسيات والشركات اللوجستية
ولكن أيضا المقاولين وشركات الشحن تملي أسعارھا ومن ثم تفرض تخفيض مستويات ظروف العمل وزيادة مستويات العمالة
غير المستقرة.

األزمة العالمية :أثر انخفاض التحويالت المالية
 .24نتيجة لقلة التغذية فإن الحالة الصحية للناس الذين يعيشون في الفقر قد تتدھور .وربما تكون النساء والفتيات ھن أول من
يخفضن االستھالك وبالتالي سوف يتأثرن بشكل أكبر من الرجال والفتيان ،مما يؤثر على حقوقھن في الحصول على الرعاية
الصحية بصورة غير متكافئة .انخفاض اإليرادات وانخفاض التحويالت المالية من الخارج واستمرار ارتفاع التضخم أدى إلى
تقييد األسر في طريقة غذائھا وإخراج األطفال من التعليم.
" .25ابنتي الصغرى تدرس في المستوى الرابع  ...اآلن تعمل كمساعدة في المطبخ وتكسب  5روبيات )حوالى  8سنتات( يوميا ً".
13
أرملة ،مدينة أحمد آباد ،الھند
 .26كلما تم تقليص الميزانيات الحكومية فإن التمويل المتاح من أجل الخدمات االجتماعية والضمان االجتماعي ينخفض أيضا ً .عندما
يتراجع اقتصاد الدولة فإن المرأة تكون بمثابة شبكة أمان ،وتقوم عاد ًة بزيادة في عملھا المأجور وغير المأجور كاستجابة إلى
احتياجات أسرتھا .وبالتالي فإن ھذا يضاعف )مرتين أو ثالث مرات( عبء العمل على عاتقھا ،كما يھدد حقوق المرأة في
14
الحصول على حق التعليم ،والرعاية الصحية ،وسوق العمل بشكل متكافئ مع الرجل.

الحد األدنى من الحماية االجتماعية  -المفتاح لمعالجة االزمات وعدم االستقرار االجتماعي
 .27مع زيادة ھشاشة العمل ،فإن الحماية االجتماعية تصبح قضية متزايدة األھمية في الحركة النقابية الدولية – وحاسمة بالنسبة
للمرأة والتي تكون أقل احتماال من أن تشملھا الحقوق االجتماعية .وتتزايد أعداد العاملين في االقتصاد غير الرسمي في جميع
القطاعات ،بما في ذلك قطاع النقل ،مع قلة حقوق العمل أو حقوق الرعاية التي تحصل عليھا في زمن التقشف والتخفيضات
االقتصادية حيث الحاجة إلى شبكة أمان اجتماعي تصبح أكثر حدة من أي وقت مضى.
 .28تقدر األمم المتحدة أن  5.1بليون شخص ،معظمھم من النساء ،يفتقرون إلى الضمان االجتماعي أو الحماية االجتماعية على
مستوى العالم ،بينما  15فى المائة من العاطلين عن العمل في العالم يتلقون أنواعا ً مختلفة من معونات البطالة .تحسين تدابير
الحماية االجتماعية سوف يفيد النساء مثل أولئك الالتي يعملن في صناعة النقل ضمن الوظائف محررة القيود أو غير اآلمنة أو
15
الوظائف غير الرسمية.

13

قاعدة بيانات االعمال التجارية الداخلية الھندية
14
منظمة العمل الدولية  -اتجاھات العمالة العالمية للمرأة 2012
15
الحد األدنى من الحماية االجتماعية من أجل العولمة العادلة والشاملة :تقرير الفريق االستشاري للحد األدنى من الحماية االجتماعية برئاسة ميشيل بيشيليت ،والذي عقد من قبل
منظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ،منظمة العمل الدولية ،اكتوبر 2011
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الجزء الثاني :معاودة النضال  -تنظيم عمال النقل النساء من أجل بناء
النقابات القوية
تنظيم النساء العامالت  -يحسن قوتنا الصناعية
 .29يعتبر تنظيم النساء العامالت أولوية لكونجرس الـ ITFالدولي بقدر أولوية المساواة بين الجنسين وأكثر .وبينما ال تزال النساء
عبارة عن أقليات في قطاع النقل إال أنھا آخذة في التزايد .وتظھر البحوث بشكل متزايد بأن أعداداً كبيرة من األخوات تعمل في
بعض من أھم المواقع االستراتيجية في صناعة النقل .يعتبر بناء معرفتنا عن أماكن عمل المرأة ،وال سيما عندما ال تكون تعمل
فى مجاالت النقل التقليدية حيث نقوم عاد ًة بتنظيم العمال ،أمراً حاسما ً في قدرتنا على بناء قوتنا الصناعية من أجل الفوز لجميع
العمال .عندما نقوم بالبحث من أجل تحديد القضايا التي تشعر المرأة حيالھا بشدة ونقوم بتخصيص الموارد التي تستھدف عمال
النقل النساء ،عندھا يمكننا تحرير الطاقات الكامنة لتنمية نقاباتنا العمالية ،ومعالجة التفاوتات في ھذا القطاع ،وزيادة قدرتنا على
العطاء لجميع العمال في القضايا الصناعية مثل الخصخصة والصحة والسالمة.
اجراءات نقابية :حققت المرأة في بابوا غينيا الجديدة نجاحا ً في المفاوضة الجماعية مما كشف الستار عن القوة واألھمية
االستراتيجية التي تتمتع بھا المرأة في مصائد االسماك.
من مجموع منتسبي الـ ،ITFتمثل النساء فقط  3في المائة من قطاع مصائد االسماك .ولكن الثابت ھو أنه من ضمن الـ 135
مليون عامل في مرحلة ما بعد الصيد في سلسلة التوريد فإن معظم ھذه المرحلة يتألف إلى حد كبير من النساء .إن الشراكة ما
بين اتحاد الغذاء الدولي  IUFواالتحاد الدولي لعمال النقل  ITFفي سلسلة التوريد في مصائد االسماك تعتبر ذات أھمية لعمل
الـ ،ITFباإلضافة إلى مواصلة السعي من أجل تمثيل النساء في القطاع وفي قسم الـ.ITF
بوجود سفينة صيد متوسطة على متنھا 21عامالً ،فإن محاول تحقيق تأثير في ھذه الصناعة باستخدام السفن كھدف رئيسي
سوف يحقق نفوذ ضئيل على شكل قوة في العمال أو في قواعد العضوية .بينما يمكننا أن نبني قوة وقواعد عضوية محتملة ذات
أھمية في قطاع ما بعد الصيد ،وال سيما في مصانع تجھيز السمك .ووفقا لمنظمة االغذية والزراعة )الفاو( ،فإن الدراسات تشير
إلى أن  30في المائة من إجمالي القوة العاملة ھي من النساء ،مع وجود اختالفات اقليمية ووطنية تعكس دور المرأة في المجتمع
بصورة أعم.
الحملة التجريبية في بابوا غينيا الجديدة ) (PNGقامت ببناء نموذج حول التعريف بالقيادات النسائية التي شاركت في التدريب،
وصنع القرار ،وإنشاء الحمالت من أجل تقديم كل التغييرات الدستورية والقانونية التي أدت إلى الفوز باالعتراف النقابي والفوز
بالحق في المفاوضة الجماعية وعلى األغلب من أجل النساء العامالت.
"ھذه ھي مصانع التعليب حيث نستطيع أن نبني قواعدنا الكبيرة بأعداد ما بين  100و 5000من القوى العاملة المستقرة نسبيا
وبأعداد كبيرة من النساء .وتعتبر معاقل العضوية ھذه مھمة من أجل استراتيجيتنا للتنظيم عبر سلسلة التوريد في مصائد
األسماك".
ليز بالكشو ،قائدة برنامج الـ IUF/ITFلمصائد االسماك
في  ،2012اطلقت حملة للحصول على االعتراف من خالل القوة العاملة ذات األغلبية النسائية في مصنع تعليب لشركة كان
لديھا تاريخ من العداء الشديد للعمل النقابي ،ثم توسع نطاق الحملة ليمتد ھذا االعتراف إلى صيادي االسماك .وبعد سلسلة من
األنشطة التدريبية; وورش العمل واإلجراءات العمالية بما فيھا عريضة تم توقيعھا من أكثر من  3500عامل ،وفى يوليو
 2013بالتحديد فاز العمال بحقھم في االعتراف بالنقابة البحرية في بابوا غينيا الجديدة ) ،(MTWUكنقابة مستقلة .كما طالب
الصيادون اآلن رسميا أن بإعطائھم نفس الحقوق .

عمال النقل النساء يتمركزن في الوظائف منخفضة األجر واألعمال العرضية
 .30عاد ًة ما تعمل النساء في الخدمات مثل التنظيف وخدمات المطاعم ومراكز اتصال – وھذه الخدمات تكون ضمن تعاقدات تتميز
بعدم تأمين ظروف العمل للعمال .وتكون المرأة دائما ً في ھذه الوظائف ذات االجور األدنى وھي التي تعاني بشكل أكبر في
األزمات االقتصادية الصعبة حيث تعتبر أنھا تقوم بوظائف "غير ضرورية" .التمييز المھني القائم على أساس نوع الجنس
يتجلى بشكل خاص في النقل ،ومن المرجح أن األزمات ھي التي تبرز ھذا االتجاه.
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اجراءات نقابية :فوز لعمال التنظيف في سكة الحديد البريطانية
نتيجة الخصخصة العالمية لصناعة السكك الحديدية ،فإن خدمات التنظيف عاد ًة ما يتم التعاقد عليھا من الخارج .عمال التنظيف في
السكك الحديدية وھم عاد ًة من النساء يتحملون بعضا ً من أسوأ الظروف وأدنى األجور في السكك الحديدية .وحيث أن التنظيف لم يعد
جزءا من صناعة السكك الحديدية ،فإن فرص التطوير الوظيفي التقليدية في ھذا القطاع لم تعد متاحة .األجور في ھذا المجال تميل إلى
أن تكون ضمن أو حول الحد األدنى الوطني لألجور .معظم عمال التنظيف في السكك الحديدية ھم من العمال المھاجرين الذين يكونون
في وضع ضعيف ،وھذا األمر يستخدمه ارباب العمل لصالحھم .في عام  2000بدأ عمال النظافة في سكة الحديد بالتعبير عن مخاوفھم،
وفي عام  2005وبعد الدعم من نقابة  RMTفي المملكة المتحدة )النقابة الوطنية للعاملين بالسكك الحديدية والبحرية والنقل( والذي جاء على
شكل تدريب أساسي لعمال النظافة حول حقوقھم ،انطلقت حملة "الحد األدنى لألجور في لندن" .كما تضمنت الحملة المطالبة باالحترام
وبظروف عمل كريمة ،على سبيل المثال ،حرية التنقل ،وإجازة  28يوما ،ومعاشات تقاعدية كالتي يحصل عليھا بقية عمال السكك
الحديدية ما عدا عمال النظافة .في عام ،2006اطلقت نقابة " RMTميثاق عمال النظافة في السكك الحديدية":
http://www.rmt.org.uk/news/publications/cleaners-charter/
وكجزء من أنشطة ھذه الحملة ،تم تنظيم مجموعتين لإلضراب .وخالل الحملة تم دعم عمال النظافة في السكك الحديدية من قبل
مجموعات عمال السكك الحديدية األخرى )مثل ،السائقين ،وموظفي إصدار التذاكر( .ازداد عدد من عمال النظافة المنظمين في السكك
الحديدية إلى ثلثي العدد الكلي لعمال النظافة في السكك الحديدية .في يوليو  ،2010ومن خالل حملة "الحد األدنى لألجور في لندن" تم
تأمين الحد األدنى لألجور لجميع عمال النظافة في مترو أنفاق لندن .كما تركز الحملة على تأمين ظروف العمل الكريمة والمرافق
لعمال النظافة في مترو لندن ،وكذلك تركز الحملة على األجر المنصف لعمال النظافة في السكك الحديدية األخرى .ھذه الحملة ھي دليل
على أن العمال في الوظائف غير المستقرة مثل عمال التنظيف يمكن أن يتم تنظيمھم بشكل فعال للنضال والفوز بظروف عمل أفضل.
اجراءات نقابية :حملة تنظيم عمال المبيعات عن بعد في نقابة SATAWU
ووفقا لخطة الـ ITFاالستراتيجية لعمال النقل النساء لألعوام  ،2014-2011وافقت لجنة المرأة في الـ ITFفى عام  2010على تقديم
الدعم المالي لحملة رائدة تستھدف مراكز االتصال في جنوب أفريقيا تحت رعاية نقابة ) SATAWUنقابة عمال النقل وعمال االسناد
في جنوب افريقيا( .واتفق على أن تسلط الحملة اھتمامھا على نقاط البيع العالمية ،وھي مملوكة بالكامل من قبل شركة الخطوط الجوية
األلمانية لوفتھانزا في كيب تاون حيث  59فى المائة من الموظفين ھم من النساء وغالبيتھم من الشباب .وفي نفس الوقت بدأت
 SATAWUفي تنظيم الشركات األخرى المملوكة للوفتھانزا أو المتصلة بھا في جنوب افريقيا.
وقد تمخضت ھذه الحملة عن عدد من النتائج اإليجابية بما في ذلك تجنيد المزيد من النساء ،وزيادة فھم تعقيدات الصناعة ،ومعرفة
التحديات التي تواجه العمال والنقابات العمالية التي تسعى إلى التنظيم .أماكن العمل غير التقليدية مثل مراكز االتصال زودت الـITF
والنقابات المنتسبة له بالفرصة لتنظيم المزيد من النساء اللواتي غالبا ً ما يعملن في الوصالت الحيوية ضمن سلسلة التوريد .والمناقشات
ما زالت جارية حول استراتيجية الـ ITFالعالمية وأھداف الحمالت المحتملة في مراكز االتصال شركات النقل.

حمالت الـ - ITFاليوم العالمي للمرأة
 .31اليوم العالمي للمرأة  IWDفي  8آذار/مارس يشكل مناسبة سنوية وحملة مدعومة بشكل جيد في تقويم النقابات المنتسبة للـ.ITF
وھذا اليوم يبرز دور نقابات النقل في مناصرة حقوق المرأة وھو أيضا ً يشكل فرصة للوصول إلى العامالت النساء غير
المنظمات.
 .32في  8مارس من عام  2011احتفل العالم بالذكرى المئوية ليوم المرأة العالمى ،ولعبت النقابات المنتسبة للـ ITFدوراً بارزاً في
الفعاليات التي تم تنظيمھا في شتى البلدان حول العالم ،مما سلط الضوء على كفاح المرأة.
 .33النساء في جمھورية الكونغو الديمقراطية من نقابة عمال النقل المركزي واالتصاالت المنتسبة للـ ITFقامت بالضغط على
الحكومة من أجل توفير العمل الالئق وتكافؤ الفرص .في الھند قام منتسبو الـ ITFبتنظيم مسيرات وحلقات دراسية .وفي األردن
قام منتسبو الـ ITFبعقد ورشة عمل حول دور المرأة االجتماعي في مكان العمل وفي المجتمع.
 .34وتمشيا مع برنامج عمل المرأة لألعوام  ،2014-2011تم تقديم مواد فى يوم المرأة العالمى لعام  2013على اكثر من 80
نقابة منتسبة من أجل دعم أنشطتھم ،وتجدون اخبارھم منشورة على الرابط التالي:
http://www.itfglobal.org/campaigns/IWD2013-Activites.cfm
 .35زادت نقابات العمال في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي تقوم باستخدام يوم المرأة العالمى من أجل جذب النساء
لعضوية النقابات بنسبة  20فى المائة منذ .2012
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"يوم المرأة العالمى ھو فرصة حقيقية من أجل اتخاذ خطوات عملية لتحسين حياة المرأة وإبراز عملھا عبر العالم .بالنسبة
لنقابات النقل فإن ھذا ھو وقت التفكير في إنجازات األعضاء النساء واتخاذ خطوات للبناء على تلك المنجزات".
إكاتيرينا يوردانوفا ،عضو المجلس التنفيذي في الـ ،ITFاتحاد نقابات النقل في بلغاريا

تحديد األولويات  -احصاء النساء األعضاء في نقابات النقل
 .36فھم الجانب المتعلق بنوع الجنس في النقابات المنتسبة للـ ITFوتطوير المعرفة حول أنواع ومواقع الوظائف حيث يتم تنظيم
النساء العامالت يعتبر من المعلومات الحيوية .وتحقيقا لھذه الغاية ،ووفقا للخطة االستراتيجية لعمال النقل النساء في الـITF
لألعوام  ،2014 - 2011نشر قسم المرأة مراجعة للبيانات االحصائية المتعلقة بالجنسين من أعضاء الـ ITFفي عام .2011
أن النظر إلى األعضاء حسب نوع الجنس يوفر لنا معلومات إضافية ،وعندما نأخذ ھذا األمر بعين االعتبار جنبا ً إلى جنب مع
تحليل سالسل التوريد ،حيث تتركز النساء في أدنى المستويات ،فإن النقابات المنتسبة يمكنھا تحديد أھداف أساسية لحمالت
تنظيمية ناجحة حيث يمكنھا تخصيص الموارد بأقصى قدر من الفعالية.
 .37مراجعة احصاء النساء أظھرت أنه في عام  2010فإن اكثر من عضو من بين عشرة أعضاء من النقابات المنتسبة للـ ITFكان
من النساء .وتظھر سجالت العضوية لعام  2012أن نسبة االعضاء النساء المعلنة قد ارتفعت الى  12فى المائة ،مما يبرز
األھمية المتزايدة لتوجيه الموارد إلى تنظيم وتنمية المزيد من النساء.
 .38المزيد من النساء تعمل في الوظائف التنفيذية في قطاع النقل مع وجود زيادة في أعداد النساء التي تعمل بوظائف السائقين .ھناك
مستويات أعلى من النساء تعمل في ھذه المراكز الحضرية في نقل الركاب مقابل اللواتي يعملن في الشحن ،ومستويات التنظيم
تميل أيضا إلى أن تكون أعلى في ھذا القطاع وھذا يوفر للنقابات المنتسبة فرصة أكبر لتنظيم المزيد من النساء العامالت لبناء
قوة النقابات العمالية.
 .39احصاء النساء في برامج التنظيم ذات األولوية الذي قام به الـ ITFواستكمل فى نوفمبر  ،2012تم وضعه إلحصاء أعداد
النساء العامالت في الموانئ العالمية ،والشحن الدولي والخطوط الجوية اإلقليمية منخفضة التكلفة في دراسة شملت أربعة بلدان
ھي :الھند ،وتركيا ،والبيرو ،واألردن .وخلص البحث إلى:
 الطيران يمتلك أعلى معدل لعدد النساء العامالت وھو  42.69فى المائة
 متوسط النساء العامالت في الموانئ ھو  6.6فى المائة فى البلدان التي تناولتھا الدراسة
 متوسط الموظفات النساء في شركات الشحن العالمي ھو  25.4فى المائة
 كان لشركة  DHLأعلى معدل من النساء الموظفات وھو  36.5فى المائة
البحث حول المرأة في مجال النقل زودنا ببعض البيانات المفيدة التي سوف تستخدم في المناقشات حول كيفية دعمنا للنقابات المنتسبة
من أجل أن تقوم بأولوياتھا في تنظيم عمال النقل النساء.
 .40نوع الجنس يشكل موضوعا ً محوريا ً لمشروع الممرات المائية الداخلية المصرية ،وأشار مسح نوع الجنس في عام 2012
بوضوح إلى أنه رغم وجود بعض النساء العامالت في مكتب سلطة النقل النھري وفي وكاالت تشغيل الرحالت النھرية ،إال أنه
ال يكاد يوجد مشاركة للمرأة في جانب السفن من ھذه الصناعة .يوجد مخطط لعقد ورشة عمل حول الجندر ويتم عاد ًة تشجيع
16
النساء على االلتحاق ببرامج التدريب وبناء القدرات.
 .41في عام  2011قامت نقابات عمال النقل البري المنتسبة للـ ITFببحوث وإحصاءات حول أعداد النساء التي تعمل في كسائق أو
كنترول )كمسري( في قطاع الحافالت .وبناء على ذلك ،قام مؤتمر قسم عمال النقل البري في الـ ITFبالموافقة على عدد من
التوصيات من أجل المتابعة .وتشمل ھذه التوصيات وضع سلسلة من دراسات الحالة للنظر بمزيد من التفصيل في استراتيجيات
التنظيم التي استخدمتھا نقابات العمال في قطاع الحافالت ،فضال عن المبادرات الرامية إلى تشجيع المرأة في ھذا القطاع.
"تعتبر الحافالت حيوية لجميع المجتمعات الحديثة ،وھي كذلك بالنسبة لمئات اآلالف من الرجال والنساء العاملين في قطاع الحافالت
في جميع أنحاء العالم .وھذا دليل من الـ ITFألفضل الممارسات وھو من أجل دعم جميع النقابات التي تمثل األعداد المتزايدة من
النساء التي تقود الحافالت والنساء العامالت في ھذه الصناعة .وال ينبغي ألي امرأة في صناعة الحافالت أن تواجه انعدام المساواة في
األجر،أو ارتداء الزي المصمم للرجل إذا كانت حامالً ،أو تواجه المخاطر الصحية بسبب نقص المراحيض أو تخاطر بكرامتھا أو
سالمتھا من خالل التحرش الجنسي أو العنف .ويبين ھذا الدليل كيف أن نقابات العمال في صناعة الحافالت ھي في طليعة النضال -
تكافح التمييز ،وتكفل االحترام والسالمة والمعايير المرتفعة للعاملين والمسافرين".
ديانا ھوالند ،رئيس لجنة المرأة في الـ ،ITFومساعد االمين العام للنقل والمساواة والغذاء في نقابة يونايت ،المملكة المتحدة

16

تقرير السياسات المتعلقة بنوع الجنس ،ومشروع برنامج بناء القدرات للمعھد االقليمي للنقل النھرى.
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مورد :دليل افضل الممارسات للنساء العامالت في القطاع البحري "الفوز باتفاقية أفضل للنساء" تم اطالقه في مؤتمر عمال المواني
والرصيف في  .2013تم انشاء الدليل بنا ًء على استبيان شمل النقابات المنتسبة للـ ،ITFويوفر الدليل حلوال لتحديات مثل التنظيم
وتعزيز المفاوضة الجماعية ،وزيادة التمثيل والقيادة من خالل دراسات حالة عملية .وھو متوفر اآلن في ثالث لغات عبر الرابط:
http://www.itfglobal.org/infocentre/pubs.cfm/detail/39317

عمال النقل النساء يناضلن من أجل حقوق العمال في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 .42أھمية ما يسمى بـ"الربيع العربي" ال يمكن تقليل أثره على المرأة في العالم العربي .انضمت المرأة  -خصوصا ً الشباب من
النساء – إلى النقابات وفازت في قيادة النقابات المنشأة حديثا ،ولعبت دوراً رائداً في الكفاح من أجل الحقوق النقابية والمساواة
في عملية إصالح مجتمعھا.
 .43وتماشيا ً مع برنامج عمل نساء الـ ITFلألعوام  ،2014-2011فقد أيدت لجنة المرأة ھذا العمل على سبيل االولوية وتم تعيين
د .سمر يوسف سعفان فى اكتوبر  2011كأول امرأة منظم في مصر وقد تم وضع برنامج تنمية للمرأة في موضع التنفيذ .ومثل
أي منطقة أخرى ذات تاريخ ثقافي حيث تكون المناصب القيادية النقابية والمناصب السياسية مسيطر عليھا من قبل الرجال
وتنشط النساء في تحدى الحدود االجتماعية ألجل حقوقھن ،فإنه من االھمية بمكان أن تقوم النقابات بوضع المنظِ مات النساء في
مكانة من اجل دعم وتوحيد المرأة لتواصل الكفاح من أجل تحقيق المساواة في من أجل أن تدرك المرأة العاملة في النقل
إمكانياتھا في إعادة بناء مجتمعاتھا.
"لعبت المرأة في مصر دورا ھاما ً جداً ،ودورا رئيسيا في القيام بتغيير حقيقي منذ الثورة".
بالل ملكاوي ،السكرتير اإلقليمي للـ ITFفي العالم العربي
 .44ھناك استمرار في االعتداءات الجنسية الخطيرة في ميدان التحرير في القاھرة ضد النساء المتظاھرات وفقا لنشطاء محليين في
مجال حقوق المرأة .حيث تقوم حشود من الرجال خالل ھجوم معتاد باإلحاطة بسرعة ببعض النساء المعزوالت ،ويمسكونھن
ويحاولون خلع مالبسھن .في يناير  2013تم تجريد بعض النساء من مالبسھن تماما فيما تعرضت احداھن لالغتصاب .وليس
من المؤكد من يقف وراء ھذه الھجمات ،ولكن فرقة مكافحة التحرش الجنسي ) ،(OpAntiSHوھي مجموعة أنشئت في
نوفمبر  2012إلنقاذ ضحايا االعتداء في ميدان التحرير ،تعتقد أن التحرش ينظم من قبل أولئك الذين يعارضون االحتجاجات.
 .45اشتمل عمل د .سمر على تنسيق مشروع التدريب في مصر ،والذي يرتكز على بناء القدرات النقابات المستقلة المنشأة حديثا.
حيث تم تدريب حوالي  250امرأة من ھذه النقابات ،والذي أدى بدوره إلى تشكيل شبكة عمال النقل النساء الوطنية للمساعدة فى
تدريب وتمكين النساء النقابيات .في النقابات المھنية الجديدة في مصر تم وضع نسبة مئوية ثابتة للمشاركة النسائية حيث ينبغى
أن تكون نسبة النساء في مجالس النقابات ي  30بالمائة.
"من المھم للمرأة في نقابات النقل العمالية في مصر أن تتبادل التجارب والخبرات وتستكشف كيف يمكن أن تلعب دورا أكبر في
النقابات العمالية من أجل تحقيق تحسين األجور وظروف العمل لجميع النساء العامالت في البالد في قطاع النقل".
سمر يوسف سعفان ،منظم للنساء في الـ ،ITFالعالم العربي
 .46منطقة العالم العربي تقود الطريق بمشاركة المرأة في الھياكل الديمقراطية في الـ ITFبما فيھا تنظيم االجتماعات والتدريب .ومع
أن النساء تشكل فقط  12فى المائة من النقابات المنتسبة للـ ،ITFفقد كانت المشاركة النسائية في المؤتمر االقليمى  36فى
المائة ،وأيضا ً كانت المشاركة النسائية ما بين  20إلى  35فى المائة فى جميع االنشطة االخرى.
" كانت تلك ورشا ً مھمة وناجحة .لقد أعطتنا فرصة لضمان أن دور المرأة والدور القيادي للمرأة كان وما زال مؤيداً ومصانا ً في قطاع
كان يھيمن عليه الذكور".
سمر يوسف سعفان ،منظم للنساء في الـ ،ITFالعالم العربي
 .47التضامن الدولي مع عمال النقل النساء والنساء بشكل عام ھو حلقة وصل مھمة في عمل الـ ITFوالنقابات المنتسبة إليه  .ھذا
العمل يساعد على تسليط االضواء على القضايا التي تواجه النساء في جميع أنحاء العالم وعلى الحمالت التي خاضتھا نقاباتھا
العمالية والتي بدورھا اضافت ضغوطا ً عالمية إلى اإلجراءات النقابية المحلية والوطنية .
"في تونس ومصر ،العامالت النساء بشكل عام ،وخصوصا ً عمال النقل النساء ،كان لھن دوراً كبيراً في تحقيق التغييرات المذھلة التي
حدثت .وتقوم المرأة بدور نشط في النضال من أجل الديمقراطية والتقدم في بناء نقابات العمال في البحرين وفي النضاالت المستميتة
الجارية للحفاظ على المعيشة والحياة في ليبيا واليمن .في الجزائر ،سوريا ،السعودية ،األردن تسعى المرأة أيضا إلى تعزيز االنفتاح
والحوار ،ونحن بدورنا كلجنة الـ ITFالنسائية نشاھد ونشيد وندعم جھودكم .
لجنة المرأة في الـ ،ITFابريل 2012
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العمل في شراكات استراتيجية  -الشبكات العالمية
 .48نقابات النقل من إيطاليا إلى الھند كانت في طليعة النضال باستخدام اإلضرابات .اال ّتحادات العالميّة قد طرحت وظائف بديلة
مبنية على االستراتيجيات االقتصادية .إطالق الطاقة الكامنة في النساء العامالت في النقل ھو أحد المجاالت التي يقدم الـ ITFلھا
الدعم لمنتسبيه .اسماع صوت األعداد المتزايد من األعضاء النساء يشكل ركيزة في بناء استجابة نقابية عالمية ديناميكية والتي
بدورھا تعمل مع النقابات الوطنية كجزء من استمرارية واستدامة النضال .نقابات النقل الفعالة تعرف بأن لديھا إمكانات مذھلة
في متناول يدھا  -رأس المال العالمي يعتمد على النقل العالمي .وعبر ممرات النقل ،وفي الشركات المتعددة الجنسيات وسالسل
التوريد العالمية ،فإن زيادة معرفتنا بالمرأة العاملة في أماكن العمل الصناعية المھمة تشكل دليالً على أن نقابات الـ ITFبحاجة
إلى المرأة والرجل على حد سواء من أدل تنفيذ الخطط االستراتيجية ومن أجل بناء قوة النقابة.
"عزمت نقابات العمال المنتسبة للـ ITFعلى الرد على األزمة االقتصادية من خالل التنظيم بشكل حيوي ومن خالل تنمية قوتھا
الصناعية .برنامج التنظيم عالميا ً في الـ ITFھو أكثر أھمية من أي وقت مضى – وتعتبر النساء عنصراً اساسيا ً في إستراتيجية التنظيم
لدينا".
كونجرس الـ 2010 ITFفي المكسيك
 .49الشبكات الدولية يمكن أن تفوز بحقوق العمال :يعتقد الـ ITFبأن اإلجراء الدولي المنسق ھو أنجع وسيلة لتحدي الشركات متعددة
الجنسيات التي اصبحت بصورة متزايدة تشكل القوة المھيمنة في االقتصاد العالمي" :من أكبر  100كيان اقتصادي فى عام
17
 ،2009كان منھا  44عبارة عن شركات".
 .50يقوم الـ ITFورفيقه االتحاد العالمي للنقابات  UNIبتنسيق ما بين منتسبيھم الذين يبنون شبكات النقابات وينشئون الحمالت عبر
شركات الشحن الكبرى العالمية مثل شركة " ."DHLالتعاون مع الـ UNIحقق مزايا تكتيكية ،وقام بتوحيد النقابات العمالية من
أجل التعامل مع تحديات القيام باإلجراءات في الشركات متعددة الجنسيات .الشبكات يديرھا ناشطون على األرض أو في مكاتب
النقابات ،أو في المواقع الرئيسية في عمليات الشركة أو محاورھا ،مع وجود قاعدة بيانات تدعم تخزين البحوث الرئيسية،
والبيانات االحصائية ،والنشاط النقابي ،ويتم انشاء ھذه القاعدة وإدارتھا من قبل مسؤولي االتصال الرئيسيين .وھذه الشبكات
تقوم بتوصيل الناشطين في الشركات العالمية مع بعضھم البعض حول العالم ،وقد حققت ھذه الطريقة التقدم وأدت إلى زيادة قوة
العمال.
نجاح التنظيم العالمي في شركة " "DHLفي تركيا
 .51الـ ITFوالـ :UNIفوز تاريخي للعمال االتراك في شركة  4 ،DHLاكتوبر 2013
شكر رئيس النقابة التركية  ،TUMTISكينان اوزتورك جميع الذين قاموا بدعمھم في نضالھم" .بعد نضال طويل ،نحن اآلن حصلنا
على اشعار أھلية المفاوضة الجماعية من سكرتير العمل والضمان االجتماعي في شركة  DHLتركيا" .وقال ايضا ً "ھذا الفوز ليس
فوزاً لـ TUMTISفقط بل ھو انتصار للنضال الجماعي والتضامن الدولي .أشكر كل نقابة وأخت وأخ ورفيق وكل من بذل جھدا في
تحقيق ھذا النصر".
 .52في حملة الشحن العالمى حيث تشكل النساء نسبة  25.4فى المائة من القوة العاملة ،من األھمية بمكان أن تشارك المرأة في ھذه
الشبكات والقيادة االستراتيجية .ھناك نساء يعملن كمنظمات للحمالت في أمريكا الوسطى ،وتركيا ،وجنوب أفريقيا .وحقيقة أن
نسبة  25فى المائة من أعضاء الشبكة و 26فى المائة من مسؤولي االتصال االساسيين لھو دليل اضافي على أن المرأة ممثلة
بشكل عادل ومتناسب عبر ھذه الحملة.
 .53كان للنساء مشاركة في حملة ممر شرق أفريقيا دوراً في المناصب القيادية منذ ان بدأت الحملة .وفي عام  2009قام قسم المرأة
في الـ ITFبتنظيم التدريب الالزم لـ  24من األخوات في مومباسا ،كينيا .وفي  2013شاركت المرأة في المشروع على عدد
من المستويات بما في ذلك كمتطوعات ومنظمات في بلدانھم ،وفي األنشطة الممتدة عبر الحدود المشتركة ،وفي أنشطة التوعية
واإلرشاد للعمال الشباب .وما زالت الحملة مستمرة في بناء القوة النقابية في كينيا وتنزانيا وبوروندى ورواندا وأوغندا.
 .54ابتدأت حملة طيران  LANفي أمريكا الالتينية في يناير  2008عندما شرعت نقابات الطيران المنتسبة للـ ITFفي أمريكا
الالتينية في حملة للتنظيم .شركة خطوط الطيران  LANھي الناقل المحلي في شيلي ومن المتوقع أن توسع عملياتھا وتسيطر
على سوق امريكا الالتينية .الحملة مستمرة في نجاحھا وقد تم التركيز على تعزيز شبكة النقابات خالل عمليات ھذا الناقل
االقليمي حيث توجد أغلبية من قادة النقابات النساء .وقد امتدت الحملة لتشمل نقابات العمال في شركة  TAMالبرازيلية بعد
قرار شركتا الطيران باالندماج .وھذا يتضمن أيضا ً العمليات في باراغواي ) (TAM Mercosurحيث أن القوى العاملة ھناك
لم يتم تنظيمھا .نقابات العمال والتي يوجد للنساء فيھا ادواراً قيادية ونشطة ،تستعد اآلن للتعامل مع آثار الدمج وخاصة تأثيره
17

االتجاھات العالمية ،نفوذ الشركات  :2012تأثير اكبر  100كيان اقتصادي
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على الوظائف واألجور .بفضل االندفاع والتقدم في المشروع ،فإن طاقم  TAM Mercosurفي باراغواي حاز على
االعتراف النقابي علما ً بأن الرئيس وأغلبية اللجنة القيادية ھي من النساء.
 .55لجنة المرأة في الـ ITFوقسم الطيران المدني يدعمان طيران فانواتو في حملته التنظيمية بقيادة شانون اوكيف ،مدير حمالت
الـ ITFفي سيدنى .حيث أن صاحب العمل ھناك له تاريخ حافل من تقويض العمل النقابي بما في ذلك طرد ما يقرب من ثلث
العاملين المؤھلين لالنضمام إلى النقابة بما في ذلك جميع قادة النقابة من  .2006-2005نقابة عمال فانواتو الوطنية VNWU
تعمل عن كثب مع منظمة العمل الدولية وبقية الشركاء على قانون عالقات العمل الجديد الذي سوف يسھم في تحسين حماية
حقوق النقابة وأعضاؤھا .ويخلص البحث إلى أنه بمجرد تطبيق القانون فإن ھناك عدد من العوامل التي تدعم حملة ناجحة
إلعادة بناء نقابة  VNWUداخل طيران فانواتو .ومن المقرر أنت يتم تعيين منظمين محليين مع تقديم دعم في مجال التخطيط
والتدريب من مكتب الـ ITFفي سيدنى.

انتھاكات حقوق العمال في الطيران المدني
 .56اإلمارات والخطوط القطرية وطيران االتحاد من بين أسرع شركات الطيران نموا في العالم .ويعمل فيھا اكثر من  70,000من
الطيارين والمضيفين الجويين والطواقم االرضية .أكثر من  %90من موظفي ھذه الشركات ھم من غير مواطني
االمارات/قطر  -ويعتمدون في اقامتھم على الحصول على تأشيرات عمل مؤقتة تحت برنامج الكفالة .وعلى الرغم من أن ھذه
العمالة األجنبية ھي اساسية في نجاح شركات الطيران ،إال أنھم ال يتمتعون بحقوق العمال االساسية ،بما في ذلك حرية تكوين
الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية ،وھي الحقوق التي تطبق في أوطانھم وفي جميع الدول التي تتنافس خطوطھا الجوية
مع الخطوط الجوية اإلماراتية ،وطيران االتحاد والخطوط الجوية القطرية.
 .57الفقرة التالية تم اقتطافھا من عقد موحد في الخطوط الجوية القطرية وھي تمثل واحدة من أھم الطرق التي تعاني فيھا العامالت
في الخطوط الجوية في المنطقة من التمييز على أساس نوع الجنس:
"ھناك حاجة إلى الحصول على إذن مسبق من الشركة في حال رغبتك بالزواج وتغيير الوضع العائلي وعلى الموظفة إبالغ صاحب
العمل في حالة الحمل من تاريخ علمھا بحدوثه .ويحق لصاحب العمل إنھاء عقد العمل من تاريخ اخطاره بالحمل .وعندما تفشل
الموظفة في إخطار صاحب العمل أو تقوم بإخفاء وقوع حادثة الحمل فإن ذلك يعتبر إخالال بالعقد".
 .58وتمشيا مع برنامج عمل المرأة لألعوام  2014-2011فإن قسم المرأة يعمل بالتعاون مع قسم الطيران المدني على زيادة
الضغط الدولي على ھذه الخطوط وعلى البلدان العاملة فيھا من أجل تحسين حقوق العمالة لديھا ،حيث سيكون للـ ITFاھتمامات
كبيرة في تنظيم المزيد من عمال النقل النساء.

النقابات المنتسبة للـ ITFتغيير صورة صناعة النقل
 .59يتغير دور المرأة ويتوسع في صناعة النقل بشكل كلي وينمو نتيجة العولمة .أعداد كبيرة من النساء يعملن في وظائف جديدة
ضمن سلسلة التوريد ،وال سيما في مجال اللوجستيات ،والمحاور التكنولوجية واإلدارية .كما أن المرأة اصبحت تتحدى التمييز
المھني التقليدي ،على سبيل المثال ،من خالل زيادة أعداد النساء اللواتي أصبحن سائقات للقطارات و الحافالت أو ضباط في
السفن أو مفتشات.
اجراءات نقابية :تدريب سائقي الحافالت في غانا ،احراز تقدم للمرأة
مبادرة مشتركة ما بين صاحب العمل والنقابة في غانا تضع الفرص المتكافئة بثبات على جدول األعمال في قطاع النقل البري .برنامج
تدريب السائقين النساء ،والذي تتم ادارته باالشتراك مع نقابة النقل العام ،وعمال النفط والمواد الكيماوية  GTPCWUوشركة النقل
مترو ماس ترانزت ،يھدف إلى تدريب منظمات )كمسرية( الحافالت ليصبحن سائقات للحافالت ،مما يشكل تحديا للتفرقة المھنية في
ھذه الصناعة .برنامج تدريب سائقي الحافالت لمدة ستة أشھر تم عقده في أكرا في غانا ،أبيدجان في ساحل العاج.
المجموعة االولى المكونة من  24المرأة أكملت الدورة التدريبية بنجاح فى يونيو  2010وجميع النساء المتدربات بدأن العمل في قيادة
الحافالت .ومنذ ذلك الحين تم تدريب أكثر من مجموعة من النساء السائقات .في  ،2012ارتفع عدد النساء اللواتي يعملن كسائقات
للحافالت من  24إلى  75نتيجة لھذا البرنامج .وتقول النقابة" :لقد قمنا بتشجيع المرأة وأيدنا شركة مترو ماس ترانزت بھذا المجال.
الرجال يسيطرون على قيادة الحافالت .ونحن نسعى إلى تعزيز المساواة .توظف الشركة الكثير من النساء في نقاط بيع التذاكر وفي
تنظيم الحافالت ،ثم أدركنا أنه ينبغي تطوير مھارات النساء حتى تصل إلى مستويات أعلى -أال وھي قيادة الحافالت".
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اجراءات نقابية :النساء العامالت في الخطوط االرجنتينية يحصلن على المساواة
فازت نقابات العمال في األرجنتين بمعركة المساواة بالنسبة للمرأة عندما أقلعت أول رحلة طيران مأھولة بفريق كامل من اإلناث من
مطار بوينس ايرس فى عام  .2011رحلة الخطوط االرجنتينية التي غادرت المطار في  1ابريل كانت تشغل من قبل الكابتن فيفيانا
روسيل بينافينتي ،ومساعدتھا ماريا فرناندا و ورئيسة أفراد الطاقم مارسيال فيري فيري وكذلك موظفي طاقم الكابينة أدريانا رودريجيز
ونتاليا لوسي .وھن جميعا ً أعضاء أما في رابطة طواقم الكابينة االرجنتينة ) ،(AAAأو اتحاد الطيارين وكالھما منتسبان للـITF
باإلضافة إلى أنھما طالما ناضال من أجل المساواة بين الجنسين.
أليسيا كاسترو من رابطة  AAAوعضو لجنة المرأة في الـ ITFشرحت بأن فكرة أن يكون جميع طاقم الطائرة من النساء ال تزال غير
عادية في قطاع الطيران في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي:
"ھؤالء الذين قاموا بحملتھم منذ حوالي  30عاما من أجل تعزيز تكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة ھم اآلن سعداء جدا مع ھذا التطور.
ونتيجة لنضالنا اصبحت المرأة تدخل في مھن مثل رئيس طاقم الكابينة .كما ان النقابة نجحت في عملية اجازة طاقم الكابينة ،وھذا
بدوره ساعد في رفع مستوى المھنة ومنع العقود العرضية واالستعانة بمصادر خارجية".
 .60مما يدلل على النضوج المتزايد في برنامج عمال النقل الشباب ،والذي بدأ في  ،2006فى سبتمبر  2012فى مونت﷼ ،كانت
كندا في المرتبة الثالثة في تعداد النقابيين الشباب .وكانت نسبة مشاركة النساء في البرنامج  41فى المائة ،وقد أمضت الوفود
ثالثة أيام في استكشاف الطرق لبناء التضامن الدولى في خضم القضايا التي تؤثر على الشباب بشكل غير متكافئ مثل :االزمة
االقتصادية وندرة فرص العمل الكريم واإلحترار العالمي.
 .61تصنف الكثير من النساء اآلن على أنھن بحارة وذلك بفضل اتفاقية العمل البحري  .MLCودخلت اتفاقية الـ MLCحيز التنفيذ
فى اغسطس  .2013ويحدد ھذا التشريع الحد األدنى من الحقوق للبحارة ،وسوف يشجع الممارسات السليمة في مجال التوظيف
عبر صناعة النقل البحري .كما أن التشريع يعني ايضا ً أنه وألول مرة سوف يتم تصنيف العاملين في السفن السياحية على أنھم
بحارة ،وھذا سوف يمنح منتسبي الـ ITFنطاق أوسع لتنظيم أماكن العمل ھذه ،حيث توجد فيھا أغلبية ساحقة من النساء البحارة.
 .62يعمل قسم البحارة مع نقابة البحارة النرويجية  NSUومع اتحاد نقابات العمال االيطالية ) (FIT CISLعلى زيادة نشاط
االتحاد في سفن الرحالت البحرية .وقد كان ھناك عدد من الندوات الدراسية تستھدف الناشطات النساء العامالت في سفن
الرحالت البحرية على كافة المستويات ،مع مالحظة زيادة في عدد المشتركات ،وال سيما في الفلبين واندونيسيا والھند .وتھدف
ھذه الدورات إلى بناء شبكة قوية من المندوبين على متن ھذه الرحالت .
لوز باز ھي مفتش الـ ITFفي اسبانيا .وفي مقتطف من دليل افضل الممارسات للمرأة العاملة في القطاع البحري "الفوز بأفضل اتفاقية
للمرأة" ،تقول لوز بأن ظروف عمل المرأة على سفن الرحالت السياحية "يمكن أن تكون قاسية" .وحيث أن العديد من النساء قد بدأن
في العمل على مثل ھذه السفن ،كضباط أو ضمن فئة الرتب األخرى ،فإن لوز قالت إنھا تريد أن يصبح "عمل المرأة جزءا طبيعيا ً من
البيئة على متن السفينة".
تحدي صناعة عمال الرصيف لتغيير الصورة "الذكورية"
 .63ملصق جديد تم تصميمه لحملة تھدف إلى تحدي المفاھيم التقليدية حول "كيف يكون عامل الرصيف" وتم اطالقة من قبل نقابات
الـ ITFفي آسيا ومنطقة المحيط الھادئ .اجتماع عمال الرصيف النساء في مانيال في أوائل  2013جاء على خلفية مناقشة
مفتوحة ،رؤية النقابات وأرباب العمل حول مميزات وخصائص عمال الميناء تم صياغتھا في قالب الملصق الجديد .نقابات
العمال من كل أنحاء المنطقة اضافت وجھة نظرھا الخاصة حول االدوار التقليدية للنساء والرجال في الموانئ باإلضافة إلى
المناصب األخرى في الميناء مثل الكتبة والعاملين في مستشفى الميناء إلى الملصق ليالئم الجماھير المحلية .نأمل أن تعلم ھذه
الملصقات على تعزيز العمل المشترك بين الزمالء من الذكور واإلناث وكذلك تشجيع النساء على االنضمام إلى القطاع
واالنضمام إلى النقابة.
 .64ثم جاء قرار من مؤتمر المرأة االقليمي آلسيا والمحيط الھادئ وتم تأييده من المؤتمر االقليمى ألسيا والمحيط الھادئ في 2013
والذي اشتمل على ما يلي" :على الـ ITFوالنقابات المنتسبة له أن تضمن أن المرأة تظھر في الوثائق ،والرسائل االخبارية،
المنشورات والمواد الترويجية لضمان أن النساء العامالت في الصناعة تعتبر القاعدة بدال من االستثناء".
 .65فى يوليو  ،2013حضرت حوالى  120امرأة من عمال الموانئ ورشة عمل في بومباي ،الھند ،لمعالجة قضايا مكان العمل
مثل دورات المياه ،والحاجة إلى ترتيبات عمل مرنة تسمح بالقيام بمسؤوليات رعاية االطفال .وقد تم تنظيم ورشة العمل من قبل
الـ ITFلنقابة جميع عمال المواني والرصيف الھندية .AIPDWF
 .66سكرتير النقابة ومنسق البرنامج كالبانا ديساي ،والذي ھو أيضا منسق برنامج موانئ المواءمة في الـ ITFللھند ،قال" :ھناك
التزام من االتحاد بأن تدرج ھذه المسائل على أنھا ذات اولوية فى منطقة مومباى ويعتبر ھذا شيء جيد جدا بالنسبة للنساء
العامالت".
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عمال النقل النساء يعاودن النضال
 .67الخطوط الجوية التركية والـ DHLھما اثنتان من الشركات الكبيرة التي تتحدي حق التنظيم النقابي .وعلى الرغم من ان
محاوالت أرباب العمل في ھذه الشركات لكسر االضرابات في ھذه النقابات المنتسبة للـ ITFإال أن العمال يعاودون النضال.
ھذه الحمالت تكتسب اھمية خاصة حيث أن شركات الطيران والشحن العالمي يشكالن مناطق تنشط فيھا أعداد كبيرة من النساء
العامالت في النقل.
إضراب الخطوط الجوية التركية
 .68فى مايو  2012قامت الخطوط الجوية التركية بطرد  305من موظفيھا ظلما ً  -بواسطة الرسالة النصية عبر الھاتف أو البريد
اإللكتروني  -لمجرد احتجاجھم على خطة لحظر حقوقھم المحدودة بالفعل في مسألة القيام باإلضرابات .ثم سنت الحكومة
التركية تشريعيا ً بھذا الخصوص .وتحت ضغط دولي ھائل من الـ ،ITFومن نقاباته المنتسبة ومن االتحاد األوروبي ،قامت
الحكومة التركية بسحب الحظر في وقت الحق .وعلى الرغم من ھذا ،فإن إدارة الخطوط الجوية التركية قد رفضت رفضا
قاطعا إعادة العمال المفصولين .
 .69فى  15مايو  ،2013بدأ أعضاء نقابة  Hava-Isاضرابا عن العمل الى اجل غير مسمى ضد الخطوط الجوية التركية
احتجاجا ً على عدم قبولھا ألي مقترحات بشأن المفاوضة الجماعية ورفضھا إعادة العمال المفصولين  .وبدال من التفاوض مع
النقابة قامت الخطوط الجوية التركية بمحاولة كسر اإلضراب وذلك من خالل تعيين موظفين مؤقتين ،وكذلك من خالل فرض
أعمال غير مناسبة على ما يقرب من  700من أعضاء  Hava-Isوالذين تم استبعادھم من االضراب بواسطة القانون .ورغم
المحاوالت لكسر اضراب نقابة  Hava-Isالمنتسبة للـ ،ITFإال أن العمال يعاودون النضال .علما ً بأن العديد من العمال
والنشطاء النقابيين ھم من النساء.
"عملت كموظف في الخطوط التركية لمدة  18سنة .وكنت ممثالً عن نقابة  Hava-Isعلى مدار  15سنة .ومنذ سنة اصبحت رئيس
ممثلي النقابة .ثم شاركت بصفتي ھذه في المؤتمر الصحفي في ذلك اليوم وكنت في إجازة رسمية للعمل النقابي .وكان من واجبي
النقابي أن أكون ھنا ولم يكن لي إال ثالثة أشھر على التقاعد... .وحتى أنني لم اتلق رسالة نصية .أنا ببساطة لم أكن قادراً على الدخول
للعمل في  4يونيو .أخبرني مشرفي في العمل في ذلك اليوم أنه قد تم إنھاء عقد عملي".
سولى بايكال
لمحة شخصية :مونيكا أوكبي ،نقابة عمال النقل النرويجية
مونيكا اوكبي ،وھي نقابية نرويجية تم اقالتھا من شركة .DHLلكن في مارس  2012فازت بعملھا عندما اصدرت المحكمة قراراً
يقضي ببطالن عملية فصلھا من العمل وبأحقيتھا بالعودة إلى عملھا بأي وقت .مونيكا وھي ممثلة عن النقابة وسكرتيرة الفرع المحلي
لنقابة عمال النقل في أوسلو تم فصلھا من عملھا فى  6مايو  2011من قبل االدارة المحلية لشركة  DHLفي محطة أولفين في أوسلو
وذلك بسبب " غياب غير مبرر" .وطوال  10أشھر من النضال كانت مونيكا دائما ً تقول أنھا فصلت من العمل نتيجة قيامھا بواجباتھا
النقابية .وفي قرار إجماعي ومُلزم حكمت محكمة العمل ببطالن عملية الفصل وأنھا تكسر قوانين العمل في النرويج وأن على الشركة
إعادة مونيكا إلى عملھا ومنحھا تعويضا ً مقداره  340000كرونة ) 35000جنية استرليني( .بعد قرار المحكمة قالت ادارة الـ DHL
بأنھا ترحب بعودتھا إلى العمل.
"شكرا جزيال إلى كل نقابات الـ ITFعلى الدعم الكبير الذي تلقيته .خال كل تلك الشھور من انعدام االمن لم أكن ألتغلب عليھا دون
الدعم من زمالئي العمال ومن نقابتي المحلية ومن الدعم الدولي .وھذا يثبت أن التضامن الدولي يظھر مدى القوة والسلطة التي تنتج
عندما تتحد الحركة النقابية".
الـ ITFوالنقابات المنتسبة له دعمت مونيكا في جھودھا الرامية إلى إثبات أن عملية فصلھا من عملھا كانت ظالمة وقد تم الدفاع عنھا
بثبات من خالل نقابة عمال النقل النرويجية بالتعاون مع نقابات العمال النرويجية األخرى.

الفوز خالل المفاوضة الجماعية
اجراءات نقابية :نقابات جنوب افريقيا تكافح لتحسين اجازة االمومة
تتفاوض نقابة  SATAWUمن أجل رفع إجازة األمومة المدفوعة األجر من أربعة إلى ستة أشھر بأجر كامل ،مع السماح بالرضاعة
الطبيعية أثناء العمل باإلضافة إلى إجازة من أجل فحوصات ما بعد الوالدة .عندما تفوز النقابة باتفاقية اعتراف مع شركة جديدة تقوم
النقابة بالتأكد من أن إجازة األمومة ھي جزء من االتفاق ،فضال عن وجود سياسة فيروس نقص المناعة /اإليدز ،ومدونة الممارسات
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الجيدة المتعلقة بنوع الجنس .كما أن النقابة تكفل وجود عضو مكتب المرأة في المفاوضات وأن إجازة األمومة تكون مشمولة في
مفاوضات االجور.
اجراءات نقابية :النقابة الكندية تفوز بتحسينات على إجازة األمومة واألبوة
في مايو  ،2011تم التفاوض على اتفاقية مكان العمل لعمال تفريغ السفن على ساحل المحيط الھادئ فى كندا .اتفاقية الثمانية سنوات
لألجور ولظروف العمل بين النقابة المنتسبة للـ ITFوھي نقابة عمال التفريغ والمخازن الدولية  ILWUفي كندا وبين رابطة ارباب
االعمال البحرية في كولومبيا البريطانية تعزز استحقاقات األمومة واألبوة والمعاشات التقاعدية .برنامج االتفاقية الجديدة إلجازة
األمومة واألبوة كان من بنود المفاوضة الرئيسية للنقابة.

اجراءات نقابية :عمال الرصيف والموانئ الھندية يفوزون بخصوص بنود فيروس نقص المناعة /اإليدز ورعاية األطفال
فى  25اكتوبر  2013وقع عمال الرصيف والموانئ الھندية مذكرة تسوية مدتھا خمس سنوات من أجل ھيكلة االجور وظروف العمل.
وتتبنى التسوية اقرار سياسة بشأن فيروس نقص المناعة /اإليدز في  12من الموانئ الرئيسية ،وھي السياسة التي سبق إقرارھا في
مينائين فقط في الھند .كما تتضمن التسوية الموافقة على سنتين إجازة من أجل رعاية الطفل للمرأة العاملة في الميناء .وھذا ينطبق على
جميع النساء الالئي لديھن أطفال تقل أعمارھم عن  18سنة ،ويمكن أن تستخدم ھذه اإلجازة في أي وقت قبل أن يبلغ الطفل سن الـ.18
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الجزء الثالث :بناء التحالفات لتعزيز حمالت النقابات الرامية إلى القضاء
على العنف ضد المرأة
 .70على الكثير من عمال النقل النساء التعامل مع خطر التحرش الجنسي والعنف المبني على نوع الجنس ،سواء في مكان العمل أو
في المجتمع المحلي .كل النقابات المنتسبة للـ ITFموجودة في مجتمعات تعاني فيھا النساء من العنف ،وفي الكثير من األحيان
مع نتائج وخيمة .وتقع المسؤولية على عاتق كل امرأة تعمل في قطاع النقل بأن تكون جز ًء من النضال من أجل التغيير .العنف
ضد المرأة ھو قضية نقابية وتستطيع النقابات العمالية أن تحدث فرقا.
"من المؤسف أن الكثير من النساء يھملن العنف الذي يتعرضن له في العمل .وعندما نحقق نجد الكثير من النساء ينكرن ھذه الحوادث
أو أنھن ال يرغبن في مناقشة المسألة ،بعض النساء تقول لنا القصة الحقيقية .ولكن يبقى الخوف من العار والفضيحة ھو األمر الذي
يسود".
نقابة  ،CNTTTالبرازيل

نقابات النقل تقوم بإجراءات بشأن العنف ضد المرأة ،وتوفر الدعم الشخصي وتناضل لمنعه
اجراءات نقابية :عمال السيارات الكنديين "برنامج حماة المرأة"
"ال ترغب الشركات عادة بالتعامل مع العنف حيث أن مرتكبي ھذه االفعال يكونون في الواقع من العمالء الذين يدفعون للشركات.
ربما يكون ھناك نجاحا أكبر في اسلوب التفاوض عندما يكون المعتدي ھو زميل أو عضو من االدارة .ولكن ھذا النھج غير المتسق في
التعامل مع ھذا الموضوع يتحدث عن حجم التزام االدارة بشأن ھذه المسألة .ولكن عندما يتم إرسال الرسالة إلى الجمھور بطريقة
معبرة وجدية على أن العنف أيا ً كان نوعه لن يتم التغاضي عنه ،عندئذ فقط سوف تجد المرأة العدالة الحقيقية".
ليزلي دياس ،ممثله وطنية ،نقابة عمال السيارات الكندية
في اعقاب مذبحة مونت﷼ في كويبك ،كندا عام  1989حيث قام مسلح وحيد بقتل  14من طالبات الھندسة ،ال لسبب إال ألنھن كن من
النساء ،عندھا اجتمع نشطاء نقابة  CAWوقادتھا لمناقشة استراتيجيتھم حول العنف ضد المرأة .جزء من ھذه االستراتيجية كان لوضع
"برنامج حماة المرأة" ،حيث أنه إذا كان ھناك مخاوف لدى النساء فإنه يوجد ممثالت مدربات بشكل متخصص سوف يقدمن لھن
المعلومات والنصائح حول الدعم الممكن من مكان العمل وموارد المجتمع التي تحتاجھا المرأة من أجل التخلص من عالقة تتسم
بالعنف.
في السنوات االولى من بداية البرنامج بدأت النقابة في أدراك قيمة برنامج حماة المرأة .النساء اللواتي وجدن الدعم والمساعدة من خالل
حماة المرأة في أماكن عملھن عاد ًة ما يبدأن في عيش حياة خالية من العنف .المفاوضات األولية في عام  1993أسفرت عن توفير 27
منصب لحماة المرأة ،أما في عام  2013فقد تم التفاوض على  262منصب للمدافعات عن حقوق المرأة عبر البالد وفي كل قطاع من
قطاعات االقتصاد .أولوية النقابات ليست فقط من أجل المساومة من أجل الحصول على مناصب أكثر لحماة المرأة ولكن لمفاوضة
صاحب العمل من أجل الدفع لصندوق التدريب أيضا .يقدم قسم المرأة في نقابة  40 CAWساعة ضمن برنامج التدريب األساسي
لجميع حماة المرأة الجدد ،فضال عن تدريب سنوي لمدة ثالثة ايام لمساعدة حماة المرأة في أداء أدوارھم.
وعلى أية حال فإن نقابة  CAWتدرك بوضوح بأن ھذا البرنامج ال يمكنه البدء في معالجة األسباب الجذرية للعنف القائم على أساس
نوع الجنس في المجتمع.
"نحن نعرف أن العنف ضد المرأة ما زال موجوداً بسبب أوضاع النساء االقتصادية واالجتماعية والسياسية وعدم المساواة .إنھاء العنف
ضد المرأة يعني إنھاء عدم المساواة النضال من أجل قضايا مثل الحد من األسلحة ،العدالة اإلنجابية ورعاية األطفال ھي بعض الوسائل
من ضمن العديد من الطرق األخرى التي تعمل من خاللھا النقابة على معالجة ھذه المسألة .ومثل معظم األشياء في مجتمعنا فإن ھذا
األمر أيضا ً يرجع إلى االرادة السياسية .ولكني أعتقد أن نقابتنا قد ساھمت في كسر حاجز الصمت بشأن العنف القائم على أساس نوع
الجنس ،ولكن حتى تقوم الحكومات بدورھا في حل أحد أكبر المآسي في مجتمعنا فإن وضع ھذه القضية كأولوية وطنية لن يكون
كافيا ً".
جولي وايت ،مديرة قسم شؤون المرأة ،نقابة عمال السيارات الكندية
 .71الموارد :دليل عمل الـ ITFبشأن العنف ضد عمال النقل النساء
تفيد التقارير بأن العنف ضد عمال النقل النساء في ازدياد وكذلك ھو الحال بالنسبة للدعم الذي تقدمه النقابات المنتسبة للـ ITFفي يوم
عمل األمم المتحدة .لجنة المرأة في الـ ITFتقر بأننا بحاجة إلى المزيد من العمل لدعم النقابات المنتسبة من أجل تطوير نشاطاتھا إلنھاء
العنف ضد عمال النقل النساء وذلك تمشيا مع برنامج عمل المرأة لألعوام  .2014-2011خالل عام  2012شاركت النقابات
المنتسبة للـ ITFوعلى نطاق واسع في دراسة حول العنف القائم على نوع الجنس في النقل .وأعقب مناقشة لجنة المرأة إلستراتيجية
عملھا الجديدة اطالق دليل عمل الـ ITFبشأن العنف ضد النساء فى اكتوبر  .2013يقدم ھذا الدليل مجموعة من األدوات العملية التي
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يمكن أن تستخدمھا النقابات المنتسبة للـ ITFعند قيامھا بوضع استراتيجياتھا للقضاء على العنف ضد المرأة .ھناك أيضا احتفال حول
نجاح العديد من أعضاء الـ ITFفي حمالتھم .طبعة الـ 2013من مجلة الـ ITFاجندة نشرت مقاالً خاصا ً عن العنف ضد النساء
وفيروس نقص المناعة/اإليدز.
اجراءات نقابية :النقابة البحرية في استراليا ) (MUAوحملة الشريط األبيض
ان التزام نقابة  MUAفي منع العنف ضد المرأة قد ظھر أثناء جھود النقابة الجارية إلى توسيع نطاق وصول حملة الشريط األبيض
على حد سواء داخل النقابة ،وبصورة أعم خالل األعضاء ومجتمعاتھم .جميع الرجال المسؤولين والموظفين في نقابة  MUAاصبحوا
سفراء لحملة الشريط األبيض وقد حلفوا اليمين التالي " :أقسم أن ال أرتكب أو أتغاضى أو أسكت حيال العنف ضد المرأة .وعلى ذلك
اقسم".
"حملة الشريط األبيض تعبر عن امتنانھا للدعم المستمر والدؤوب من نائب االمين العام ،مايك دونمان في قيادته لحملة الشريط األبيض
عبر الحركة النقابية في استراليا وربطھا بالنشاطات الدولية".
 .72قامت نقابة عمال الرصيف الكينية بالقيام بحمالت حول مجموعة من القضايا بما فيھا التوعية الجنسانية ،وإساءة معاملة
األطفال ،وحماية حقوق المرأة .دراسات النقابة االجتماعية ساعدت على فتح فرص عمل للمرأة في مجاالت العمل التي كانت
محتكرة على الذكور .العنف ضد المرأة في مكان العمل انخفض بشكل كبير.
اجراءات نقابية :ضغط المملكة المتحدة يقود الى التقدم السياسي
قامت النقابة البريطانية ناوتيلوس بالضغط بشكل مكثف على السلطات الرسمية بعد مقتل امرأتين في البحر :ريبيكا كوريام ،وھي
مواطنة بريطانية تعمل على متن سفينة للركاب ،وآخونا جيفازا وھي من جنوب أفريقيا وتعمل على متن سفينة حاويات ترفع العلم
البريطاني .وباإلضافة إلى ذلك تستخدم النقابة ھذه القضايا لتسليط الضوء على مشكلة العنف ضد المرأة ،وقد قامت ناوتيلوس بحملة من
أجل تحقيقات كاملة وشفافة لكلتا القضيتين .احد النتائج اإليجابية المباشرة كان قرار الحكومة البريطانية بتقديم مقترحات إلى المنظمة
البحرية الدولية بشأن التدابير الجديدة التي تسعى إلى تحسين التحقيق في الجرائم المرتكبة في عرض البحر
اجراءات نقابية :نقابات النقل في الھند تطلق برامج التوعية في أعقاب الھجوم الوحشي
صعق العالم لألحداث التي جرت في الھند في ديسمبر  .2012استجابت النقابات المنتسبة للـ ITFفي الھند بسرعة من خالل إطالق
برامج التوعية ألعضائھا بعد اغتصاب وتعذيب امرأة تبلغ  23عاما ً من العمر في حافلة خاصة في الھند في أواخر  .2012طالبة
العلوم الطبية المساعدة توفيت بعد الھجوم الذي اشترك فيه ستة رجال ،أحدھم سائق الحافلة .وقد تسبب مقتل "نيربھايا" بموجة من
الغضب لم يسبق لھا مثيل عبر الھند انضمت فيھا نقابات عمال النقل إلى النشطاء والطالب والمواطنين في إدانة الھجوم ،والدعوة إلى
اجراءات عادلة وسريعة ضد الجناة باإلضافة إلى سن قوانين أكثر صرامة تحكم الجرائم ضد المرأة.
قامت نقابة جميع عمال السكك الحديدية في الھند  AIRFواالتحاد الوطني للسكك الحديدية الھندية  NFIRبخطوة أخرى وأشركت
أعضاء النقابات في برامج التوعية .نقابات العمال ملتزمة بضمان أن المواقف تجاه المرأة بين عمال النقل العام تتمثل في االحترام
المتبادل بين العمال وزمالئھم باإلضافة إلى االلتزام بسالمة المسافرين.
"أحد الرجال المتورطين في ھذه القضية ھو سائق الحافلة الخاصة التي وقع فيھا الحادث .ومن األھمية بمكان أن يكون عمال النقل
العام من الموظفين الدائمين الذين يتم تدريبھم وتوعيتھم الحترام جميع الركاب من الرجال والنساء الركاب .غير أن الشركات التي تقوم
بتوظيف ھؤالء العمال تفضل أن يكونوا من فئة الموظفين بعقود ،أو من العمال العرضيين أو من العمالة غير الرسمية التي ال تتلقى
التدريب وال االحترام من الشركات التي يعملون لديھا ".
ديانا ھوالند ،رئيس لجنة المرأة في الـ ،ITFاالمين العام المساعد في نقابة يونايت

حمالت الـ - ITFيوم األمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة
 .73المرأة في الـ ITFلھا تاريخ مشرف في النضال من أجل وقف أعمال العنف التي ترتكب ضد المرأة .تستحق جميع النساء
العامالت في النقل أماكن عمل ومنازل ومجتمعات تكون خالية من العنف .تعتقد النقابات بأن العنف ضد المرأة ھي قضية نقابية
وتقوم بنشاط بدعم حقوق المرأة بما في ذلك المشاركة في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في  25نوفمبر.
 .74العنف في العمل أو في المنزل أو حتى في األماكن العامة ما زال مشكلة كبيرة لعمال النقل النساء في جميع أنحاء العالم .وعلى
مدى السنوات القليلة الماضية تزايد عدد النقابات التي سجلت حوادث للعنف البدني والنفسي والجنسي ضد المرأة .ابحاث األمم
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المتحدة تبين أن واحدة من كل ثالث نساء تعاني من العنف خالل حياتھا .اللجنة النسائية في الـ ITFتعمل مع قسم المرأة على
تشجيع ودعم اعضائھا من النقابات على وضع استراتيجيات تساعد على القضاء على العنف ضد المرأة.
 .75خالل حملة االمم المتحدة السنوية في يوم  25نوفمبر ،شارك نشطاء نقابات النقل في مجموعة واسعة من األنشطة ،بما فيھا
عروض ألفالم ،وجلسات إعالمية ،ومسيرات ،ومعارض للملصقات ،ودورات تدريبية ،وورش عمل ،وحلقات دراسية،
واجتماعات عمل ،وحمالت اعالمية .في عام  2011شارك عدد كبير من منتسبي الـ ITFمن  27بلدا من مختلف مناطق
الـ ITFفي ھذه الحملة.
 .76الخطوة التالية للجنة المرأة في الـ ITFسوف تكون من خالل وضع برنامج عملي من أجل دعم النقابات المنتسبة في عملھا،
ومن خالل البناء على نجاحات يوم نشاط األمم المتحدة ،وتطوير الحمالت القطاعية التي توفر أماكن عمل خالية من العنف ضد
عمال النقل النساء.

مفوضية األمم المتحدة حول وضع المرأة
 .77مفوضية االمم المتحدة المعنية بوضع المرأة  ،UNCSWھي منتدى عالمي حيث يتم االتفاق على الحد االدنى من المعايير
الدولية .ويتمثل التحدي بالنسبة للنقابات المنتسبة للـ ITFفي بناء تحالفات من أجل الضغط على الحكومات الوطنية العتماد
النتائج المتفق عليھا .وبمجرد اعتمادھا يمكن القيام والتقدم بالعمل من خالل الحمالت والمفاوضات مع أصحاب العمل لضمان
أن ھذه المعايير يتم االلتزام بھا في مكان العمل من أجل تحسين سالمة عمال النقل النساء.
موضوع الجلسة الـ 57للـ UNCSWلعام " :2013ازالة ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات"
 .78االخوات في الـ ITFتم تمثيلھن من خالل وفد نقابي يتكون من  90امرأة من جميع أنحاء العالم،حيث قمن جنبا ً الى جانب مع
المنظمات غير الحكومية  ،NGOsبصياغة عدد من "النتائج المتفق عليھا" .وتمت احالة ھذه النتائج إلى المجلس االقتصادية
واالجتماعية في االمم المتحدة على أنھا "مسائل تتطلب اجراءات" .اصدر الوفد بيانا ً مشتركا ً بعنوان "نقابات العمال تقول :ال
تسوية بشأن حقوق المرأة ،ال تسامح مع العنف ضد النساء والفتيات" ،وھو منشور على الموقع:
http://unioncsw.world-psi.org/sites/default/files/EN_UNCSW57_Statement.pdf

"مفوضية الـ UNCSWتعتبر قضية العنف ضد النساء والفتيات ،إحدى األولويات لديھا .أما النتائج المتفق عليھا فإنھا تعطي النقابات
فرصة إلضافة المزيد من القوة إلى عملھم ،ولحث أرباب العمل والحكومات على التفاوض".
بريجيتا باس ،نائب رئيس الـITF
 .79الوفود المحافظة من الكرسي الرسولي ،وإيران ،وسوريا ،وروسيا ،ومصر ،وبولندا ،ومالطة ،والمملكة العربية السعودية
حاولت عرقلة ھذه العملية بالسؤال حول شرعية المساواة بين الجنسين ،وشرعية االتفاقات السابقة ،ومن خالل معارضة األحكام
بشأن الحقوق الجنسية واإلنجابية .وأدى ذلك إلى قيام الـ ITUCبشن اجراء الكتروني ضد الفاتيكان.
 .80المجاالت الرئيسية من االتفاق تم طرحھا في "النتائج المتفق عليھا"  .وھذه النتائج حثت جميع الحكومات على أن تدين العنف
ضد النساء والفتيات ،وعلى إعادة تأكيد االلتزامات السابقة بشأن حقوق المرأة االنجابية ،وحقوق المساواة بين الجنسين .وتحث
الدول على التزاماتھا بممارسة العناية الواجبة لمنع االنتھاكات والتحقيق فيھا ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي العنف ،وتطالب
الحكومات ايضا ً باالمتناع عن التذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية للتنصل من التزاماتھا .بعد ھذا الجزء التمھيدي،
دعت النتائج جميع الدول وجميع األطراف المعنية ،بما فيھا نقابات العمال ،إلى اتخاذ إجراءات تتركز في أربعة مجاالت:

•
•
•
•

تعزيز تنفيذ األطر القانونية وأطر السياسة العامة والمساءلة.
معالجة االسباب الھيكلية والكامنة وعوامل الخطر لمنع العنف ضد النساء والفتيات.
دعم الخدمات والبرامج في القطاعات المختلفة من أجل التصدي للعنف ضد النساء والفتيات.
تحسين قاعدة بيانات االدلة والشواھد )البحوث والتحاليل(.

للمزيد من المعلومات ،بما فيھا الوثيقة الكاملة "للنتائج المتفق عليھا" يمكن الحصول عليھا من الرابط:
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/57sess.htm
في مايو  ،2013اتخذت لجنة المرأة في الـ ITFقرارا فاز باإلجماع بدعم من المجلس التنفيذي ،وھو يدعو إلى حث االمناء العامين في
جميع النقابات المنتسبة للـ ITFلتنفيذ حملة االتحاد ضد جميع أشكال العنف ضد المرأة ،ويحث ايضا ً على دعم يوم األمم المتحدة الدولي
للقضاء على العنف ضد المرأة في  25نوفمبر .ويدعو القرار ايضا االمناء العامين إلى زيادة التوعية باستخدام حمالت الـ ITFفي
جميع القطاعات والمناطق ،ويحثھم ايضا ً على جذب اھتمام حكوماتھم من أجل التصديق على اتفاقية الـ UNCSWرقم  57بشأن
العنف ضد النساء والفتيات.
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العمل في شراكات استراتيجية
 .81تواصل برامج فيروس نقص المناعة  /اإليدز للنساء في الـ ITFالعمل مع شراكات استراتيجية ،وعاد ًة مع أرباب العمل
والمنظمات غير الحكومية في شبكات النقل العالمية .أحد أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة ھو رفض الزوج أو الشريك
ممارسة الجنس اآلمن معھا باستخدام الواقي الذكري .زوجات الذكور العاملين في النقل الذين يتعرضوا أو يصابوا بالفعل
بفيروس نقص المناعة /اإليدز يصبحن ايضا ً عرضة لإلصابة من شركائھم ،وكذلك يكون األمر بالنسبة لألطفال إذا حملت
المرأة بعد اإلصابة .يوجد لدى الزوجات والشركاء حافزاً قويا ً من أجل تثقيف أنفسھم ،وتثقيف أزواجھم والمجتمع من حولھم
بشأن المخاطر من أي شكل من أشكال العنف الجنسي أو من فيروس نقص المناعة  /اإليدز .في واحدة من أنجح الحمالت،
وتمشيا مع برنامج عمل المرأة لألعوام  2014-2011قامت النقابات المنتسبة للـ ITFمن أوغندا ،وبوروندي ،وجمھورية
الكونغو الديمقراطية ،وكينيا ،وتنزانيا بدعم التثقيف في مجال فيروس نقص المناعة وتوفير خدمات المشورة والفحوصات
الطوعية  VCTلسائقي المسافات البعيدة والمجتمعات على طول الممر الشمالي.
اجراءات نقابية :نقابات عمال النقل تتحدي للعنف القائم على نوع الجنس في أيام االسرة لسائقي الشاحنات في رواندا
رابطة أزواج سائقى الشاحنات الرواندية ،وھي جمعية للنساء المتزوجات من سائقي الشاحنات وتضم حوالي  2000عضوا ،وتم
تشكيلھا بالتشاور مع النقابة المنتسبة للـ ITFفي رواندا ،وھي نقابة سائقي شاحنات الوزن الثقيل في وسط رواندا  .CESTRARتقوم
الحملة بتشجيع تغيير السلوك المتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس ،وذلك لمنع فيروس نقص المناعة  /االيدز بين السائقين وأزواجھم
من خالل التثقيف عن طريق االقران ،والتثقيف من خالل الفعاليات االجتماعية المتعلقة بالعنف .كما أن الحملة تزيد فرص الوصول إلى
خدمات الرعاية الصحية النوعية لفيروس نقص المناعة /اإليدز وإلى توفير خدمات الرعاية الصحية األولية لزوجات السائقين .
"حيث أننا في خطر جراء االصابة بفيروس نقص المناعة /اإليدز بسبب نوع العمل الذي يقوم به أزواجنا ،فقد قررنا أن نقوم بتثقيف
الرجال والنساء من أجل الوقاية من المرض ،فضال عن تثقيفھم حول مخاطر العنف ضد المرأة".
إيرين بابازي ،رئيس RTSA
اجراءات نقابية :كولومبيا منتدى المجتمع الكولمبي عمل األطفال في مجال الجنس
عقدت نقابة عمال النقل الوطنية في كولومبيا  SNTTبالتعاون مع رئيس بلدية العاصمة كرتاجينا منتدىً من أجل رفع التوعية حول
عمل األطفال في مجال الجنس" .العنف لھؤالء األطفال ،وال سيما الفتيات ،يعتبر واقعا ً يوميا ً" .من بين  80مشاركا في المنتدى من
سائقي سيارات االجرة ،ومن منتسبي نقابة  ،SNTTوقادة المجتمعات المحلية ،والمنظمات غير الحكومية ،والشرطة الوطنية ،وممثلى
عمال الفنادق ،وجامعة كرتاجينا ،كان ھناك إصراراً على تناول قضايا االعتداء الجنسي على االطفال ،والعنف ،وفيروس نقص المناعة
/اإليدز ضمن برنامج أوسع حول الجنس والنشاط الجنسي الذي يشمل حقوق المرأة ،والعنف القائم على نوع الجنس ،وحقوق
السحاقيات ،واللوطيون ،وثنائيي الجنس والمتحولون جنسيا(.18
اجراءات نقابية :نقابة بلغارية تفوز باتفاقية جماعية استباقية
الدراسة التي قام بھا اتحاد نقابات النقل البلغارية  FTTUBعن العنف ضد المرأة استطاعت أن تجمع معلومات ھامة عن العنف الذي
تواجھه النساء كل يوم في العمل .تم ارسال استبيان إلى جميع شركات النقل المدني العام في صوفيا ،مع توفير مكان مخصص لجمع
االستبيانات والتقارير األخرى حول العنف .وقام الـ FTTUBبإعداد تحليل شامل عن العنف والمضايقة في العمل ،مما مكنه من ابراز
قضيته بصورة مقنعة امام لجنة مجلس مدينة صوفيا للنقل وأرباب العمل .حملة االتحاد قامت بدفع الشركاء االجتماعيين إلى إبرام
اتفاقية جماعية جديدة.
 .82المرأة في العمل القسري واالتجار بالبشر
حسب ما ذكرته منظمة العمل الدولية ،فإن االغلبية الساحقة ) 98فى المائة( من ضحايا االستغالل الجنسي ھم من النساء والفتيات.
النساء المعرضات لالتجار ھن من ضمن الفئة العمرية من  35-10عاما ً ومن الفقراء ،أو من السكان األصليين غير المتعلمين ،أو من
ضمن األقليات العرقية ،أو من المجموعات الريفية أو الالجئين.

18

مجلة الـ ITFأجندة
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اجراءات نقابية :حملة من أجل سن تشريع لحماية ضحايا االتجار بالعمالة في المملكة المتحدة
النقابة االنجليزية يونايت لھا تاريخ طويل من العمل مع منظمات عمال المنازل المھاجرين ضد االتجار بعمال المنازل وغيرھم من
العمال .اثنتان من خمسة حمالت قامت بھا نقابة يونايت ضمن استراتيجيتھا بشأن النساء لألعوام من  2012-2010تتعلقان بالعنف
واالتجار بالبشر .وتدعم النقابة النساء المتجر بھن والمھاجرات العامالت في المنازل لمواجھة االستغالل من خالل الضغط بانتظام على
الحكومة البريطانية لتغيير التشريعات واللوائح .في يوم المرأة العالمي في العام  2011قامت النقابة بتسليط الضوء على العالقة بين
العنف واالتجار غير المشروع بالعمال فى اجتماع شارك به حضور كبير خالل مؤتمر المرأة.
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الجزء الرابع :عمال النقل النساء يقمن بحملة "خدماتنا العامة"
المرأة والخدمات العامة
"التخفيضات في االنفاق العام دون النظر إلى أثرھا على الجنسين له أكبر تأثير على المرأة ،سواء من خالل ارتفاع معدل البطالة أو من
خالل انخفاض الخدمات الحيوية مثل رعاية األطفال".
شاران بورو ،االمين العامITUC ،
 .83حيث أن النساء تشكل نسبة كبيرة من القطاع العام للقوى العاملة ،فإن أثر تخفيضات العمل في القطاع العام تكون ملموسة بشكل
أكبر من النساء – مما يؤدي بالعديد من النساء العامالت في الخدمة العامة إلى مواجھة البطالة أو االنتقال إلى العقود الخارجية
غير اآلمنة و/أو االقتصاد غير الرسمي .التخفيض على نطاق واسع في الخدمات العامة يؤثر في حصول األسر على الصحة
والتعليم والرعاية االجتماعية .فقدان الخدمات وارتفاع تكلفة رعاية الطفل سوف يؤثر على المرأة ودورھا في الرعاية ،وسوف
يزيد من معدالت الرعاية غير مدفوعة األجر والتي ھي عالية بالفعل .في االتحاد األوروبي ھناك تھديد من أن ضبط االجراءات
المالية قد يؤدي في آخر المطاف إلى الحد من معونات الرعاية االجتماعية واألعمال المتعلقة بھا )على سبيل المثال مقدمي
الرعاية( مع اآلثار المترتبة على الجنسين المرتبطة بھا .النساء واألطفال ومستخدمي  19الخدمات العامة ،سوف يتأثرون
20
بصورة غير متناسبة من جراء ھذه التخفيضات.

"لقد حان الوقت لوقف الحديث .حان الوقت للعودة إلى بالدنا للعمل على ما اسند إلينا".
روزا بافانيلي ،السكرتير العام ،الخدمات العامة الدولية
 " .84على مستوى السياسات ،واالستثمارات والخطط فأن النقل يتم رؤيته على أنه يوفر الرفاه االقتصادي لمجموعة واسعة من
الفئات المحرومة ،بما فيھا… ..المرأة .وتشمل ھذه الفوائد زيادة فرص الحصول على العمل". 21
 .85المنتدى الدولي للنقل الريفي والتنمية
إذا نظرنا بشكل أعمق إلى كل ھدف من األھداف اإلنمائية لأللفية كل على حده ،فإن الدور الحفاز للنقل يصبح أكثر وضوحا:
الھدف  :3تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ً
غالبا ما تحمل المرأة عبئا أثقل في الوقت والجھد المبذول على النقل .وتعتبر المرأة عبر التاريخ ھي األقل وصوال وسيطرة على
الموارد ،واألقل فرصا ً من الرجل في استخدام تكنولوجيات النقل .عند تركيز المزيد من االستثمار في البنية التحتية والخدمات المناسبة
المستخدمة من أجل المرأة ،فإن الفقر يمكن أن ينخفض انخفاضا ً شديداً .تحسين قدرة التنقل تعمل على تمكين المرأة من السيطرة بشكل
أكبر على حياتھا من خالل زيادة فرص وصولھا الى االسواق ،وزيادة اطالعھا على التعليم والمعلومات ،وزيادة فرص حصولھا على
المزيد من الدخل ،والمشاركة في االنشطة السياسية ،وتحقيق التوازن والمساواة في العالقات بين الجنسين.22
"الخدمات العامة ضرورية لتأمين مجتمعات عادلة ومتماسكة .ومھاجمة الخدمات العامة وإضعافھا تعتبر خطوة خاطئة إلى األمام
وخطوة إلى الخلف بالنسبة للمرأة والمساواة".
برناديت سيجول ،أول امرأة في منصب االمين العام ،اتحاد نقابات العمال االوروبى
 .86وقد سعى الـ ITFبشكل منتظم إلى دعم حملة نقابية دولية من أجل بناء تحالفات استراتيجية مع منظمات المجتمع المدني للدفاع
عن الخدمات العامة ،وتعزيز النقل المستدام على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية .إن بناء الـ ITFللتحالفات االستراتيجية
التي تدعم عمال النقل النساء وتؤكد على أھمية ونوعية حملة الخدمات العامة بالنسبة للمرأة يعتبر أمراً حيويا ً .األزمات
االقتصادية السابقة أظھرت أن التخفيضات في دخل االسرة تؤثر سلبا ً على الصحة والتعليم وتقليل نسبة الفقر; وتعمل على زيادة
23
وفيات األطفال ،ال سيما اإلناث منھم; وتؤدي إلى انخفاض مستويات مشاركة الفتيات في المدارس.
"النقل ھو حق وليس سلعة .تماما ً مثل المياه والصحة ،ويجب أن يبقى النقل في أيدي القطاع العام وأن يتم تنظيمه من أجل أن يلبي
احتياجات الشعب".
مندوبي المرأة والمجتمع المدني في مؤتمر المنتدى الحضري العالمي حول النقل 2012
 19تأثير األزمة االقتصادية على حالة المرأة والرجل في سياسات المساواة بين الجنسين) ،الشبكة األوروبية لخبراء المساواة بين الجنسين( ،ENEGE
المفوضية األوروبية2012 ،
ETUC 20
 21منتدى النقل الدولي ،آفاق اقتصادية حول النقل والمساواة ،ورقة مناقشة سبتمبر 2011
22دور االھداف االنمائية لأللفية http://www.ifrtd.org/new/issues/mdgs.php
23البنك الدولي 2009 ، PREM
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" .87في الوقت الحاضر ،تھدف العديد من المشاريع في البلدان النامية إلى تشجيع وصول المرأة إلى خدمات ووسائل النقل ،وإلى
تحسين مشاركة المرأة في الوظائف المتعلقة بالنقل .مراعاة نوع الجنس في ھذه الطريقة يتم تبريره بحقيقة أنه يعزز فعالية
االجراءات في قطاع النقل وبالتالي يكون له تأثير كبير في الحد من الفقر .الوكاالت االنمائية تدعم مجموعة متنوعة من الجھود
الرامية إلى مراعاة القضايا المتعلقة بنوع الجنس في مجال النقل وإلى تطوير األدوات التي يمكن استخدامھا من قبل المخططين
للنقل وواضعي السياسات والممارسين .كما أن مشاركة المرأة في مجموعات العمل والمناقشة المتعلقة بالتخطيط ألنظمة النقل
24
تعتبر أمراً مشجعا ً بشكل خاص".
 .88ماذا تقول المرأة عن النقل


"في كثير من األحيان تكون أنظمة المرور العابرة غير مجدية بالنسبة للمرأة على الرغم من أن النساء أقل فرصة في الوصول
إلى وسائل نقل بديلة".



"جداول المرور العابرة ،يجب أن تكون مبنية على أساس احتياجات المرأة .النساء يغلب عليھن الفقر ويعتمدن على وسائل النقل
العام أكثر من أي مجموعة أخرى".



"ھناك عقبة كبيرة تقع في طريق المرأة أثناء وصولھا إلى عملھا أال وھي وسائل النقل غير اآلمنة  -تفيد التقارير من حول العالم
من أمريكا الشمالية إلى جنوب أفريقيا ،بأن قضية السالمة ھي الشغل الشاغل للنساء وتتسبب في بقائھا في المنزل".

العمل في شراكات استراتيجية" :خدماتنا العامة"
 .89خالل العقد الماضي ،اصبح االستثمار في النقل العام أكثر اعتمادا على التمويل المقدم من القطاع الخاص ،مما أدى إلى ضعف
الخدمات االساسية ،فضال عن ضعف التمويل المخصص لتحسين البنية األساسية للنقل .وھذا يجعل حمالت االتحاد ضد
الخصخصة ومن أجل الخدمات العامة الالئقة أكثر أھمية ،وھذا ھو السبب في أن الـ ITFيعمل مع اال ّتحادات العالميّة األخرى
للدفاع عن جودة الخدمات العامة.
 .90فى  23يونيو  ،2011اجتمعت النقابات المنتسبة للـ ITFتحت شعار "تعزيز وسائل النقل العام"من أجل اتخاذ مجموعة من
اإلجراءات لحماية وتعزيز جودة خدمات النقل العام .يوم العمل ھذا دشن انطالق المبادرة المشتركة لتعزيز جودة الخدمات
العامة  QPSوالتي تساعد على بناء مجتمعات قوية وعادلة ومستدامة .الـ ITFيعمل عن كثب مع ھذه المبادرة ومع أعضاء
آخرين من أسرة االتحاد العالمي فى ھذه الحملة المشتركة طويلة األجل ،والتي أعقبت مؤتمر الـ QPSالناجح الذي عقد في
جنيف في اكتوبر  .2010تزامن يوم العمل ھذا مع يوم عمل الـ ITFالتقليدي للسكك الحديدية الذي يقام في فصل الربيع ،والذي
25
تم نقله إلى العام  2011ليتزامن مع ھذا الحدث.
اجراءات نقابية :النقل العام اآلمن في اليابان
تجمّع عشرة ضباط وموظفين من نقابة عمال السكك الحديدية اليابانية  ،JRUباالشتراك مع  22من أعضاء نقابة عمال السكك
الحديدية لوسط اليابان  ،JRCUفي محطة جيه أر شيناغاوا من أجل توزيع المنشورات في يوم عمل الـ ITFلعام  .2011وفي صباح
ذلك اليوم تم توزيع ما مجموعه  700منشور يدعو لسالمة وسائل النقل العامة ،ولألمن واألمان المجتمعي .كما قام النشطاء بتوزيع
منشورات من كون روكيو حول العنف ضد عمال السكك الحديدية .خالل ھذا النشاط في المحطة قام ممثلون من الصناعات الثقيلة
بتوزيع منشورات سلطت الضوء على مطالب السالمة وعدم استخدام الطاقة النووية .كما اجريت العديد من األنشطة في حوالي 100
موقع في جميع أنحاء البالد طوال ذلك اليوم ،مع مشاركة حوالى  700من أعضاء النقابة.
 .91إشراك المرأة في حملة جودة الخدمات العامة  QPSھو أمر حيوي للنجاح على المدى الطويل :المرأة ھي من أھم مستخدمي
الخدمات والقوة العاملة غالبا ً ھي من النساء .نمو الطلب في سفر الركاب في االقتصادات المتقدمة اظھرت مؤخرا مؤشرات
قوية على التباطؤ أو حتى االنخفاض ،ال سيما في السفر خالل السيارات .ولكن قد تكون ھناك فرصا ً جديدة للكثير من النساء
اللواتي يعملن في النقل الحضري .النقل العام الفعال وميسور التكلفة يصبح أكثر أھمية في حالة الركود ،ويصبح ضروريا ً من
أجل االنتعاش االقتصادي.
" في ھذه األيام من األزمة اقتصادية ،اثبت التركيز على اجراءات التقشف بأنه حكمة الحمقى  .التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين
الجنسين بدأ يتراجع .وكل الدالئل تشير الى ان الخدمات العامة  -حيث تشكل النساء غالبية اليد العاملة ،ھي المفتاح لتعزيز وتحقيق
المساواة بين الجنسين .واآلن تعتبر ھذه الخدمات مھددة ،وھذا بدوره لن يؤدي فقط إلى تقويض النموذج االجتماعي األوروبي ،ال بل
سيعمل على زيادة عدم المساواة".
24
25

منتدى النقل الدولي ،ورقة مناقشة حول النقل ونوع الجنس رقم 11-2011
متاحة على شبكة اإلنترنت www.qpsactionnow.org
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كارول فيشباش-بيتل االمين العام ،االتحاد األوروبي لنقابات عمال الخدمات العامة EPSU

التحالفات االستراتيجية :مستقبل النقل المستدام
 .92النقل ھو خدمة حيوية عامة ومحرك رئيسي لتطوير االقتصادات بما في ذلك تحسين فرص وصول المرأة إلى العمل والرعاية
الصحية .يقوم الـ ITFوالنقابات المنتسبة له بالضغط على الحكومات من أجل تعزيز الخدمات العامة ودعم االستثمارات ذات
المستوى العالي في مجال النقل والھياكل االساسية ذات الصلة.
 .93عواقب التغير المناخي تتطلب سياسة نقل مبتكرة من أجل اقتصاد مستدام بشكل أكبر .وھناك الكثير من العوامل التي تؤثر على
مستوى استخدام الركاب للنقل مع وجود اختالفات كبيرة بين البلدان .تحسين فھمنا لھذه االتجاھات ھو ذو أھمية حيث أن
التصميم الجيد لسياسات النقل ،بما في ذلك تطوير البنية التحتية ،يتطلب رؤية وبصيرة في التطور المحتمل للطلب على النقل،
وال سيما االتجاھات المستقبلية في استخدام النساء لوسائل النقل العام حيث أن النساء تقليديا ً تعتمد بشكل أكبر على وسائل النقل
العام من الرجال .على سبيل المثال ،في بعض البلدان ،فإن المسافرون الذين يترددون على أعمالھم يوميا ً يتخلون عن سياراتھم
لصالح القطارات والحافالت بسبب الشواغل االقتصادية والبيئية.
 .94حملة الـ ITFلجودة خدمات النقل العام تركز على ضرورة الحصول على المواصالت العامة الجيدة الرخيصة والفعالة التي توفر
فرص العمل الجيدة وتكون اساسية لخفض االنبعاثات .التكيف مع االھتمامات البيئية الجديدة قد يوفر فرص لعمال النقل النساء
في مجال النقل الحضري األخضر الجديد .وحتى نتمكن من أن نستفيد استفادة كاملة من فرص العمل في قطاع النقل ،فمن
الضروري أن نجذب الشباب العاملين والعامالت بشكل أكبر  26وكذلك األمر أن نعمل ضمن تحالفات واسعة.
 .95بعد نجاح مؤتمر الـ ITFللتغير المناخي في مكسيكو سيتي في اغسطس  2010قام الـ ITFبتنسق مبادرات نقابات النقل الدولية
المتعلقة بتغير المناخ .وكما أن قطاع النقل يشكل مصدراً مھما ً ومتزايداً النبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،فإنه من الطبيعي أن
تكون المرأة في نقابات النقل قادرة على طرح آرائھا بشأن االنبعاثات الصادرة عن وسائل النقل ،وعن تغير المناخ ،فضال عن
احكام النقل ذاتھا.
"النساء يعانين أكثر من غيرھن من اآلثار السلبية لتغير المناخ لذلك فمن المھم تمكين عمال النقل النساء وممثليھم من المشاركة في
صنع القرارات المتعلقة بتغير المناخ".
جوديث أبوكا ،رئيس اللجنة االقليمية االفريقية لعمال الرصيف
اجراءات نقابية :نقابات النقل األوروبية
قادت نقابات النقل األوروبية السبق في المساعدة في تحديد رؤية مشتركة وخطة عمل لقطاع أكثر استدامة من خالل مشروع تغير
المناخ "ترانسونيون" :عمال النقل يتأھبون للتغيير – من أجل قطاع نقل عادل ومستدام ،27وھذا المشروع تموله المفوضية االوروبية.
يھدف مشروع ترانسونيون إلى بناء قطاع أكثر استدامة مع اإلشارة إلى تغير المناخ والعمال والعامالت الشباب كمرجعية .وقد طور
المشروع حزمة تدريبية جديدة ھامة لممثالت النساء في النقابات من أجل مساعدة نقابات النقل على تشجيع النساء العامالت على العمل
في قطاع النقل.
 .96تأثير تغير المناخ على عمال النقل النساء ھو موضوع ھام بالنسبة للجنة النسائية في الـ ITFوالتي دعت إلى اجراء بحوث في
المستقبل من قبل الـ ITFحول تغير المناخ تعمل على إدراج البعد المتعلق بنوع الجنس ،وكيفية التعامل مع المرأة التي سوف
تتأثر بفقدان الوظائف ،وإنشاء وظائف صديقة للبيئة .شارك اعضاء من اللجنة النسائية في الـ ITFمع الفريق العامل على تغير
المناخ وھو الذي يشرف على وضع وتنفيذ سياسة الـ ITFحول تغير المناخ التي اعتمدت في كونجرس الـ ITFفي المكسيك عام
 .2010كما شارك االعضاء مع وفد الـ ITFفي مؤتمر االمم المتحدة ريو 20+عام  2012حول التنمية المستدامة .بحث
الـ ITFحول الوظائف الخضراء قد تم انجازه مؤخرا ،وسوف يعاد النظر في كيفية تكامل الحاجة العامة إلى توسيع وتحسين
النقل للنساء العامالت مع المستخدمين.
اجراءات نقابية :انتصار نقابة عمال الرصيف الكينية على الخصخصة والعمل غير المستقر
فى  ،2006كان ھناك حوالي  52فى المائة من عمال المرفأ من فئة العمالة العرضية وكانت الحكومة الكينية تخطط لخصخصة
الميناء .قامت القيادة النقابية والتي تضم فيما بينھا عددا من النساء ببناء شبكة نقابية قوية .ومن خالل الشبكة اصبح لھم تأثير قوي في
قرارات النقابة ،وكانوا قادرين على كسب تأييد بقية االعضاء من أجل القيام بإضراب لصالح تحويل زمالئھم العاملين بعقود غير
رسمية إلى وظائف دائمة .انتصرت النقابة في عام  2011عندما فاز جميع عمال المرفأ بوظائف دائمة ،واحتفظ الميناء بوضعه
كمؤسسة تابعة للدولة.
26

متوفر على الرابط http://www.itfglobal.org/etf/transunion-climate.cfm
27
ترانسونيون ھو مشروع التحاد عمال النقل األوروبي ،وبدعم من المفوضية االوروبية.
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"عندما تكون ھناك مسألة تثير قلق النقابة علينا دائما أن نصورھا بلباقة على أنھا قضية ال تمس العمال فقط بل على أنھا قضية تمس
عمال المجتمع المحلي أو السكان المحليين .لقد سعينا دائما ً بنشاط وقمنا بالضغط مع قادة المجتمع المحلي والذين بدورھم اصبحوا لنا
داعمين".
سيمون ك .سانغ ،االمين العام ،نقابة عمال الرصيف الكينية
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الجزء الخامس :المرأة في القيادة" ،تقود التغيير" لتنمية النقابات
 .97تمشيا مع برنامج عمل المرأة في الـ ITFلألعوام  2014-2011قامت اللجنة النسائية بالتركيز بشكل خاص على تطوير قادة
النقابات النسائية لقيادة حمالت النقابة وبناء التحالفات النقابية والمجتمعية .وھذا بالطبع سوف يساعد على بناء قدرة النقابة لتقوم
بحمالت النقل المستدام التي تكافح التحديات االقتصادية واالجتماعية لتغير المناخ ،وفيروس نقص المناعة  /اإليدز ،والعنف ضد
المرأة وعدم توفر المواصالت العامة التي يمكن الوصول إليھا .عند القيام بھذه الحمالت حول ھذه القضايا فإن النقابات ال تدعم
فقط اعضائھا من النساء ولكنھا أيضا تكافح الفقر والمرض ،وارتفاع معدالت الوفيات.
"القيادة ال تعني بالضرورة أن تعمل في المناصب العليا في النقابة ،أو مكان العمل .الكثير من النقابات العمالية الوطنية والدولية يقودھا
عمال النقل النساء .واألخوات ھنا يعملن كمنظمات ،قادة حمالت ،ممثالت وأمناء عامين للنقابات وھن يتشاركن بخبراتھن من أجل
قيادة وتعزيز نقاباتھن".
أليسون مكغاري ،منسقة عمال النقل النساء في الـITF

تعزيز الدور القيادي للمرأة  -برنامج القيادة لنساء الـITF
 .98بناء القيادات نسائية وبناء العضوية ھو أمر حاسم .الناشطات النساء في الـ ITFيواجھن تغير اقتصادي عالمي مكثف وتحديات
كبيرة في توفير القيادة للعاملين من الرجال والنساء .كثافة النقابة في انخفاض مما يتطلب من القادة إيجاد أساليب جديدة للتنظيم
والمفاوضة من اجل بناء قوة العمالية .أقوى النقابات ھي التي تقوم بإشراك النساء فيھا على جميع مستويات المنظمة.
 .99في أعقاب مؤتمر الـ ITFللمرأة في  ،2010قدمت اللجنة النسائية برنامج التنمية القيادية على الناشطات النساء والذي جرى
طرحه على النقابات العمالية المنتسبة للـ ITFفي جميع المناطق والقطاعات.
"أشعر بعد حضور ھذا النوع من المؤتمرات أنني انظر إلى مسألة القيادة من زاوية مختلفة واشعر ان ھناك العديد من الصفات التي
يمكن أن اصححھا والتي يمكنني أن أعمل تجاھھا من خالل التنظيم في مكان العمل. .
سيما موھان ،منظم ،نقابة عمال النقل والرصيف ،الھند
 .100برنامج القيادة النسائية في الـ" ITFقيادة التغيير" يقوم على إعداد النساء الناشطات لمواجھة تحدي القيادة الديناميكية خالل
نقاباتھن وخالل المجتمع العالمي .د .إلين برنارد من برنامج ھارفارد للنقابات العمالية ساعدت في تطوير البرنامج .يؤمل من
خالل البرنامج أن تقوم القيادات النسائية المنتخبة والجديدة بتطوير نقاط قوتھا القيادية وتحديد الفرص لتعزيز نقاباتھن العمالية.
وسوف يتيح البرنامج للمشاركين المجال لتخطيط التغيير االستراتيجي من أجل قيادة النقابات المنتسبة للـ ،ITFوتعزيز مشاركة
النقابات العمالية العالمية وتطوير اجندة المرأة.
"التدريب على القيادة ليس فقط أداة عظيمة لبناء قدرة الفرد العامل ،ولكنه ايضا ً يساعد النقابة على تحسين فعاليتھا من خالل مشاركة
االعضاء القوية والملتزمة".
ويلما كليمنت ،نقابة عمال بربادوس ،بربادوس
 .101عقد البرنامج االول فى عام  2011مركز قاعة البحارة الدولية االمريكية ،باينى بوينت ،ميريالند ،الواليات المتحدة وحضره
 43من القياديات النساء في البحرية  .وخالل  2013-2012اشترك في البرنامج  113امرأة قيادية من قطاعات الطرق
والسكك الحديدية وقطاعات الطيران المدني ،ومفتشي الـ ،ITFومن مناطق مختلفة مثل أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
وأفريقيا .برامج أخرى سوف تقدم في عام  2014خالل المرحلة الثانية من البرنامج.
"النقابات العمالية ،إن لم تكن ديناميكية ،فإنھا ستفقد رونقھا وتذبل .ألن الصناعة تتحرك وتتغير ،وكذلك األمر بالنسبة ألعضاء النقابات.
)النقابات العمالية( تحتاج للحركة والتغيير حتى تتمكن من التكيف مع الوقت و ...التكيف مع التحديات التي ما زالت تواجھھا".
جاكلين سميث ،رئيس نقابة البحارة النرويجية
 .102فيلم الـ" ITFالقادة النساء يصنعن الفرق" يعرض لقطات ومقابالت من دورات قيادة التغيير ويعرض ايضا ً عمل القيادات
النسائية.28

28

متاحة على شبكة اإلنترنت : http://www.youtube.com/watch?v=0348IvgGXeU
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تقدم الـ ITFالمحرز بشأن المرأة في القيادة
اجراءات نقابية :نقابة  UNATROPYTفي كوستاريكا لديھا مجموعة نساء قوية في المجلس التنفيذي ،وعند االنتخابات القادمة فإن
النساء العامالت سوف يحصلن على  50في المائة من المناصب القيادية .وقد تمكن ھذا البلد من رفع مستوى مشاركة المرأة في
المناصب القيادية ،ألن النقابات تدعم القانون الذي يدعو لمثل ھذه الترشيحات في جميع النقابات وفى جميع انحاء البالد .وفي ھذه
الحالة ،يشير القانون إلى نسبة  %50كمشاركة للمرأة .نقابة  UNATROPYTناضلت كثيراً حتى حصلت أخيراً على الموافقة على ھذا
القانون من الحكومة.
شارون جيمس ،أمين قسم عمال الرصيف
فى عام  2012تم تعيين شارون كأمين قسم عمال الرصيف وبھذا اصبحت اول امرأة في تاريخ الـ ITFتقود احد الفروع الصناعية في
ھذه المنظمة .وقد عملت شارون للـ ITFمنذ عام  2003في أقسام البحارة وعمال الرصيف والطيران المدني .أما قبل ذلك فقد كانت
تعمل كموظفة سياسات دولية لكونجرس نقابات العمال البريطانية ،كما أنھا دافعت عن حقوق الالجئين والمھاجرين.
"معالجة أھم القضايا التي تواجه عمال الرصيف النساء ليست مجرد قضايا مساواة وإنما تعتبر جانبا مھما ً في استراتيجية تنظيم لبناء
القوة النقابية .نقاباتنا تفھم بأن الواجھة البحرية تتغير بسرعة وان أعداد النساء العامالت في الموانئ تتزايد وبصورة خاصة في
الوظائف االستراتيجية .وھذا األمر ھو لضمان وحماية مستقبلنا على األرصفة بقدر رغبتنا في فعل الشيء الصحيح".
لمحة شخصية :بيتي ماكينا موتوغي ،مفتش في الـITF
بيتى ھي من بين قادة نقابات عمال الرصيف في كينيا وھي أول امرأة افريقية يتم تعيينھا كمفتش في الـ .ITFمما يجعلھا واحدة من
االناث الـ 14اللواتي اصبحن يعملن كمفتشات ضمن فريق المفتشين في الـ ITFوبزيادة قدرھا  50فى المائة فى السنوات الخمس
الماضية.
"ومن الناحية التاريخية فإن الكثير من النساء يشعرن بأن ينتھي المطاف بھن دائما ً في المطبخ ،ولكن المرأة اآلن استطاعت أن تخرج.
ال يوجد أحد سوف يأتي ويخرجك… ..يجب عليك انت أن تقرري الخروج".
بيتي عملت في الرصيف في ميناء مومباسا ألكثر من  22عاما وھي ناشطة في المجاالت النسائية والشبابية في الـ ITFمنذ فترة
طويلة ،مما ساعد على تطوير مھاراتھا خالل السنوات الماضية .العمل في ميدان يھيمن عليه الرجال أدى إلى دخولھا في معترك العمل
النقابي:
"الكثير من النساء تعتقد أننا يجب أن نترك إدارة األمور للرجال ،ولكن أقول إننا بحاجة إلى إعادة المحاولة .ولسنوات عديدة في أفريقيا
كان ھناك تعاطف مع المرأة وأسندت لھا أدوار مميزة في نقابات العمال ،ولكن مع عمال الرصيف لم يوجد أي تعاطف ،لقد ناضلت من
اجل منصبي .النسبة المئوية لعمال الرصيف النساء في مومباسا قليلة جدا والتحديات التي تواجه الرجال والنساء تكون مختلفة ولكن إذا
رأى العمال أنك تضعين النقابة في قلبك وانك تمثلين قضاياھم أمام االدارة بشكل جيد فإنھم حينئ ٍذ سوف يدعموك".
نساء منطقة آسيا والھادئ يكسبن الدعم من المؤتمر اإلقليمي حول زيادة التركيز على مشاركة المرأة
تضمن قرار مؤتمر المرأة االقليمي لمنطقة آسيا والھادئ المؤتمر لعام  2013ما يلي:




على الـ ITFوالنقابات المنتسبة له أن تضمن أن المرأة تظھر في الوثائق ،والرسائل االخبارية ،المنشورات والمواد الترويجية
لضمان أن النساء العامالت في الصناعة تعتبر القاعدة بدال من االستثناء.
وباإلضافة إلى ذلك فإننا نطلب بذل كافة الجھود من قبل الـ ITFوالنقابات المنتسبة له للوصول إلى نسبة الـ 30فى المائة – إن لم
يكن أعلى  -والمتفق عليھا سابقا والمستھدفة لمشاركة المرأة في جميع اجتماعات الـ.ITF
مؤتمر الـ ITFاالقليمي للمرأة يالحظ نقص وجود عمال النقل النساء في مؤسسات صنع القرار في نقابات الـ ITFلمنطقة آسيا/
الھادئ .ولذا فإننا نحث اعضاء الـ ITFلمنطقة اسيا/الھادئ التخاذ تدابير تشمل منح حصص )كوتا( لكال الجنسين من أجل زيادة
مشاركة المرأة في ھيئات صنع القرار كل حسب نقاباته.

ً
إضافة إلى التمثيل القطاعي .ويشمل ھذا مؤتمر
األنشطة اإلقليمية األخيرة تبين أن بعض األقسام تقود السبق في مجال تمثيل المرأة
قسم عمال الرصيف في يناير  2013حيث كان  28.5) 42بالمائة( من المشاركين ھم من النساء ،ويشمل ايضا ً اجتماع صيادي
السمك في يونيو  2012حيث كان  5من  17.8) 28بالمائة( من المشاركين ھم من النساء.
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 .103ازدياد مشاركة المرأة الفلسطينية بشكل كبير
في عام  2013في فلسطين ،ازدادت عضوية النساء في النقابة العامة لعمال النقل بنسبة  20فى المائة ،بينما ارتفعت نسبة مشاركة
المرأة في التدريب والحمالت واالحتجاجات بمقدار  30فى المائة .ونتيجة لھذه الزيادة اصبحت النساء تشكل العضوية األكبر في قسم
الشباب في النقابة.
 .104الجامعة البحرية العالمية
بتمويل من صندوق البحارة شكلت خمس نساء أول صف من الطالب حصل على دورات في الجامعة البحرية العالمية الممولة من
المنظمة البحرية الدولية  IMOفى اكتوبر  ،2013وأتى ھذا بفضل جھود متضافرة لتعزيز فرص المرأة .صندوق البحارة يعمل على
رعاية الطالب في الجامعة البحرية العالمية في مالمو ،السويد ،منذ عام  .1987جاء الطالب المتدربون من الكاميرون ،وفيجي،
وغانا ،واندونيسيا ،وأوكرانيا.
 .105الموارد :دعم المزيد من النقابات المنتسبة للـ ITFمن أجل تدريب المزيد النساء
تم انجاز وحدات تدريبية جديدة حول القيادة للمرأة ليتم استخدامھا من قبل النقابات المنتسبة للـ ITFومن قبل مختلف فروع التدريب
االقليمية في الـ ،ITFوسوف يتم طرح ھذه الوحدات التدريبية في مؤتمر الـ ITFللمرأة في عام  2014وسوف تكون ھذه الوحدات
متاحة للتنزيل من موقع الـ .ITFوقد صُممت ھذه الوحدات لتعطي المرونة الالزمة لتلبية احتياجات كل مجموعة من نشطاء الـITF
النساء .وھي تغطي مجموعة واسعة من المھارات من بناء الشبكات واالتصاالت إلى بناء الحمالت الفعالة إلى إشراك المزيد من النساء
في النشاط النقابي وتدريب المدربين .كل مجموعة من المھارات تحتوي ثالثة وحدات لدعم المرأة في كل مرحلة من مراحل تطور
النقابة سواء كانت المرأة جديدة في النشاط النقابي أو ناشطة قديمة أو لھا دور رسمي في النقابة.

الشبكات والتوجيه  -زيادة التواصل بين النساء في الـITF
 .106أن تكون ناشطا ً أو مسؤوالً في نقابة نقل يعتبر تحديا ً كبيراً ،أما أن تكون امرأة ناشطة أو مسؤولة في نقابة نقل فإن ذلك يمكن
أن يضيف مستويات إضافية من التحديات أكثر من التي يواجھھا الرجال .ومن خالل زيادة االتصال بين النساء في الـ،ITF
فإننا نوفر فرصا ً لتدعم األخوات بعضھن البعض ،ولتقليل الشعور بالعزلة التي يمكن أن تصاحبك عندما تكون جزءا من أقلية
في مكان العمل ،وللمشاركة والبناء على النجاح العظيم الذي استطاعت أن تحققه الكثير من األخوات في الـ.ITF
 .107الموارد :توجيه الجيل القادم من القيادات النسائية في الـITF
تم تطوير نظام للتوجيه واإلرشاد لربط قادة النقابات والمشاركين في البرنامج في  .2013النظام اإلشرافي تم وضعه لتقديم الدعم إلى
الجيل القادم من القيادات النسائية في الـ ITFبواسطة ربطھن بالقيادات النسائية الموجودة بالفعل في الـ ITFوالتي تكون قادرة على
االستماع وتقديم المشورة بواسطة تبادل المعارف والخبرات .النظام يتضمن التدريب األولي للقادة والمشاركين ،وسيتم ادراج برنامج
رائد في عام  2014من أجل تحديد أفضل الممارسات للعالقات اإلشرافية بشكل مستمر.
 .108شبكات المرأة العاملة في السكك الحديدية
شبكة المرأة في قسم عمال السكك الحديدية في الـ – ITFوالتي أنشئت عقب اجتماع القسم في  - 2008تواصل نموھا .في سبتمبر
 2013كان ھناك  116عضواً من  62نقابة عمالية من  51بلداً .جميع مندوبات االتصال الذين جرى تعيينھن في شبكة المرأة في قسم
عمال السكك الحديدية في الـ ITFتم اضافتھن إلى شبكة المرأة في الـ.ITF
 .109تعزيز ھياكل المرأة
تعاملت النقابات العمالية مع موضوع تمثيل المرأة عبر مجموعة متنوعة من االليات .ھذه اآلليات امتدت من ھياكل رسمية ضمن
دستور النقابة مثل اللجان النسائية ،إلى التمثيل في ھيئات صنع السياسات في النقابة أو في تأسيس المدارس للمرأة ،فضال عن ترتيبات
أقل رسمية مثل الشبكات وأنشطة المرأة .وقد قامت الكثير من النقابات بتعيين موظفات نساء لضمان أن المساواة بين الجنسين
واالحتياجات الخاصة لألعضاء النساء تكون مكفولة .وقامت دول أخرى باعتماد تدابير العمل اإليجابي من أجل تشجيع تمثيل المرأة في
مستويات القيادة الوطنية أو المحلية.
النقابات البحرية في العمل
ھناك لجان وطنية أو مجالس للمرأة في بعض النقابات مثل فيردي في ألمانيا ،و FIT-CISLفي إيطاليا ،ونقابة عمال الرصيف
والمواني في عموم الھند ،ونقابة عمال الرصيف الكينية ،اتحاد العمال واتحاد عمال الموانئ ،كينيا ،والنقابات الوطنية لعمال النقل
 Syntrapalو  synatramفي توغو .،واتحاد البحارة الدولي ،الواليات المتحدة االمريكية ،ونقابة البحارة اليابانية ،يوجد لديھا
منتديات وشبكات غير رسمية لتبادل وجھات النظر بنشاط مع االعضاء النساء ولتطوير استراتيجيات لمعالجة المسائل التي يقمن
بإثارتھا.
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اجراءات نقابية :حملة محطات الشبكة العالمية في قسم عمال الرصيف
منذ اكتوبر  ،2010ركز القسم على بناء ثالث شبكات متخصصة كجزء من استراتيجيه للـ) GNTمحطات الشبكة العالمية( .وكانت
النتائج بشأن مشاركة المرأة حتى اآلن كما يلي:
 شبكة مسؤول اتصال رئيسي = ٪8
 شبكة مسؤول اتصال اعالمي = ٪16
 شبكة مسؤول اتصال الـ) DPIقاعدة بيانات عمال األرصفة( = .٪16
مع أن النساء تشكل فقط  6.8فى المائة من عضوية قسم عمال الرصيف ،ولكن وجودھن بھذه األقلية ال يمكن أن يكون عقبة ال يمكن
تخطيھا أمام النشاط النقابي.
في أوائل  ،2013أصدر القسم استبيانا ً قصيراً بعنوان "المرأة في الموانئ ،استبيان لجميع عمال الرصيف" .وكانت الردود حول مسألة
أثر األتمتة والتكنولوجيات الجديدة على فرص عمل المرأة في صناعة الموانئ مختلطة ،مع تأكيد العديد من الردود على أنھا سوف
تخلق المزيد من الفرص للمرأة ولكن في المقابل سوف تكون ھناك إمكانية لفقدان الوظائف .واستمر العمل في بناء شبكة المرأة في قسم
عمال الرصيف حتى أن الشبكة من منتصف عام  2013ازداد حجمھا لتصل إلى  44مشاركا في كل المنطقة.

 .110الموارد :حزمة التدريب األوروبية حول المساواة بين الجنسين
تواصل لجنة المرأة في الـ ETFبنشاط مشاركتھا في محور مشروع ترانسونيون والذي يركز على المساواة بين الجنسين ،ويزود
النقابات المنتسبة بحزمة تدريبية حول مراعاة الفوارق بين الجنسين .ھذه الحزمة تتكون من وحدتين ھما – وحدة تمكين المرأة العاملة
ووحدة المرأة في المفاوضة الجماعية – والحزمة مخصصة الستخدام المرأة والرجل في مكان العمل وكذلك النشطاء النقابيين وتھدف
إلى تحسين المساواة بين الجنسين في مكان العمل وزيادة مستوى مشاركة المرأة في النقابات العمالية .كما يمكن تحميل الحزمة
التدريبية باللغة اإلنجليزية ،والفرنسية ،واأللمانية والبلغارية من موقع الـ ETFعبر الرابط http://www.itfglobal.org/etf/etf-
3575.cfm
 .111الموارد :المرأة في السكك الحديدية 2012
مشروع المرأة في السكك الحديدية  WIRوالمنفذ فى عام  ،2012-2011نتج عنه دليل التنفيذ والممارسات الجيدة ،دراسة مقارنة،
ّ
وقد غطى الدليل  25شركة من شركات السكك الحديدية من  17بلدا وبما مجموعه من 750000
موظف ،باإلضافة إلى تقرير موجز
عن ثالث حلقات دراسية تم تنظيمھا في إطار أنشطة المشروع وعالجت مواضيع رئيسية .دليل التنفيذ والممارسات الجيدة ،يشرح
المشاكل الرئيسية والتطورات الراھنة المتعلقة بعمالة المرأة في قطاع السكك الحديدية في مجاالت التوظيف ،والتوفيق بين العمل
والحياة الخاصة ،والتطوير الوظيفي ،المساواة في األجور ،وسياسة المساواة الشاملة .ويقترح الدليل ما ينبغي عمله وما ال ينبغي عمله
من أجل تحسين فرص التوظيف للمرأة ويصف الدليل عشر دراسات حالة من ستة بلدان في مناطق مختلفة .ھذا الدليل متوفر باللغة
اإلنجليزية ،والفرنسية ،واأللمانية على الرابطhttp://www.itfglobal.org/etf/etf-3556.cfm :
الحلقات الدراسية تناولت المواضيع التالية:




كيفية اجتذاب المرأة إلى قطاع السكك الحديدية واالحتفاظ بھا ،وال سيما في المھن التقنية
تنظيم العمل والتوازن بين العمل والحياة
الفجوة في األجور بين الجنسين والفرص الوظيفية للمرأة

حملة الـ" ITUCاعتبرونا معكم!"
 .112حملة "اعتبرونا معكم !" يشترك فيھا الرجال والنساء من أجل إحداث التغيير .والھدف من ذلك ھو زيادة عدد النساء في
مناصب القيادة النقابية وتضافر الجھود الرامية إلى تنظيم المزيد من النساء في نقابات العمال.
أھداف الحملة:




اشراك  100نقابة منتسبة للـ ITUCفي حملة اعتبرونا معكم ! عند عقد الكونجرس الثالث للـ ITUCفي برلين ،ألمانيا ،مايو
2014
ضمان أن يقوم  80في المائة من اعضاء المجلس العام للـ ITUCبإشراك ما ال يقل عن  30فى المائة من النساء في ھيئات
صنع القرار بحلول الكونغرس الرابع للـ ITUCعام 2018
 5في المائة في عضوية المرأة في كل مركز من المراكز الوطنية التي اشتركت بحملة اعتبرونا معكم! بحلول الكونغرس الرابع
للـ ITUCعام 2018
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ستة أسباب لـ"اعتبرونا معكم !"
.1
.2
.3
.4
.5
.6

احتمالية انضمام النساء إلى النقابة تكون عالية ،كأعضاء ونشطاء وقادة للنقابات عندما تعكس النقابات التنوع بين الجنسين في
تسلم المناصب القيادية.
عند تعزيز القيادات النسائية ،تكتسب النقابات العمالية القدرة على بناء قوة العمال وعلى الفوز بحقوق أفضل لجميع العمال.
االعتراف بقدرات القيادات النسائية وتقديرھا يعتبر استثمار في الديمقراطية وفي قوة الحركة النقابية.
وجود المزيد من النساء في القيادة يعمل على تعزيز قدرة النقابات على تنظيم وحشد المزيد من األعضاء النساء.
دستور الـ ITUCيتطلب تخصيص )كوتا( بما ال يقل عن  30فى المائة من المناصب القيادية للنساء.
عند تعزيز القيادات النسائية ،تصبح النقابات العمالية أكثر تمثيال للقوى العاملة في بلدانھا.

عمال النقل النساء  -اعتبرونا معكم !
 .113مشاركة المرأة في قطاع النقل ونقابات العمال واألنشطة النقابية آخذه بالتزايد .وحيثما أجريت البحوث فإن أھمية تنظيم عمال
النقل النساء تثبت بشكل متزايد أن لھا دوراً أساسيا ً في بناء القوة الصناعية للنقابات المنتسبة .وعلى الرغم من وجود حواجز
كبيرة تعوق مشاركة المرأة إال أن العديد من عمال النقل النساء ينضممن إلى النقابات العمالية ويلعبن أدواراً قيادية في الحمالت
الصناعية والنضاالت السياسية.
التحديات االستراتيجية الرئيسية لألعوام  2018- 2015بالنسبة للـ ITFوالنقابات المنتسبة له





مواصلة تحديد أماكن عمل أعداد كبيرة من النساء.
تحديد أولوية أرباب العمل وأماكن العمل بحيث يكون توجيه مواردنا من أجل تنظيم المزيد من النساء يؤدي إلى بناء القوة
النقابية.
إيجاد وتطوير عدد أكبر من القيادات النسائية في جميع المستويات ،ومواصلة رصد مشاركة المرأة.
تطوير النشاط النقابي حول القضايا األكثر أھمية لعمال النقل النساء.
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