برنامج العمل بشأن

تحقيق املساواة يف الجندر يف نقابات العامل
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تمهيد
تنظيم العامالت
النساء – أعضاء متساوون
مشاركة املرأة في صنع قرارنقابة العمال و مسؤولياتها
التدريب و التصال و اليحوث
االجراءات الداخلية
املرأة في التعاون التنموي
دور نقابات العمال
قائمة مراجعة الجندرمن أجل املشاريع و البرامج
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تمهيد
ً
شهدت نقابات العمال تاريخا من النضال في سبيل تحقيق الحقوق االجتماعية واالقتصادية والفرص
املتســاوية و الكرامــة االنســانية .إننــا نؤمــن باملســاواة بيــن امل ـرأة و الرجــل فــي كل مــكان عمــل و علــى جميــع
مســتويات املجتمــع و فــي نقابــات العمــال بذاتهــا.ت

ً ً
حققت الحركة النقابية العاملية منذ تأسيسها تقدما كبيرا في تطويرمعاييرمن أجل املساواة في الجندر.
لكــن ال يـزال هنــاك الكثيــرللقيــام بــه لضمــان دمــج أقــوى لقضايــا الجنــدر ,واتســاق اكبــرفــي كافــة جوانــب
السياســة ,و وعــي افضــل لوجهــات النظــرالجندريــة ,و توزيــع أعــدل للمــوارد .دمــج الجنــدرهــو اســتراتيجية

تنظيميــة لتحقيــق و الحفــاظ علــى املســاواة فــي الجنــدرو تمكيــن املـرأة.
إن تحقيــق املســاواة بيــن الرجــل و امل ـرأة ليــس باالمــرالــذي يهــم امل ـرأة خاصــة و إنمــا أمــرأسا�ســي ألهــداف
جميع النقابيين .و تعتبرالتدابيرالديناميكية التي تستهدف املرأة مطلوبة من أجل إصالح التمييزالقائم
و تغييــراملواقــف و الظــروف فــي النقابــات و مــن قبــل النقابــات .كمــا أن هنــاك حاجــة لتدابيــرمــن أجــل زيــادة
الوعــي وســط النســاء و لتمكينهـ ّـن مــن التوفيــق مــا بيــن عملهـ ّـن و حياتهـ ّـن الشــخصية و العائليــة.و كذلــك
ســمح للرجــال بقضــاء الوقــت مــع عائالتهــم و تشــاطرمســؤوليات العائلــة.
هنــاك ســبعة مجــاالت رئيســية يجــب فيهــا الدفــاع عــن حقــوق املـرأة و تعزيزهــا فــي كافــة أرجــاء العالــم ,و هــي:
التثقيــف و التدريــب ,و التوظيــف و األجــور املتســاوية ,و الحمايــة االجتماعيــة مــع تركيــزخــاص علــى حمايــة
األمومــة و الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة ,و املســؤوليات العائليــة ,و التحــرش و العنــف املوجهانضــد
املـرأة ,و الحريــة النقابيــة ,و االندمــاج فــي نقابــات العمــال.
يضــع برنامــج العمــل تدابيــر معينــة نو�صــي نقابــات العمــال باتخاذهــا للقضــاء علــى التمييــز فــي الجنــدر و
تعزيــزمشــاركة كاملــة للمـرأة فــي نقابــات العمــال .و هنــاك دعــم آخــرمــن لجنــة املـرأة التابعــة لالتحــاد الدولــي
للنقابــات يشــمل ميثــاق االتحــاد الدولــي بشــأن حقــوق املـرأة العاملــة ,و العمــل حــول اليــوم الدولــي للمـرأة,
و دليــل حــول التحــرش الجن�ســي ,و تنظيــم و تطويــر مــواد تدريبيــة للحمــات ,و العمالــة الوافــدة و التنــوع
(العمل ضد التمييزالعرقي و الخوف من االجانب القائم على الجنس و العرق و اللون و الديانة و األصل
القومــي و املنشــأ االجتماعــي و العمــرو االعاقــة و الصحــة و امليــول الجنســية).
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تنظيم العامالت

ً
أوال:

ً
ثانيا:

جعــل الحركــة النقابيــة وســيلة قويــة للتنظيــم! يجــب

يتطلــب تنظيــم امل ـرأة وضــع قضايــا امل ـرأة علــى قمــة

وضــع اســتراتيجيات لتنظيــم و تمثيــل املـرأة.

أولويــات االجنــددة النقابيــة ,بمــا فــي ذلــك الجنــدر فــي

تدخــل اعــداد متزايــدة مــن النســاء الــى ســوق العمــل

جميــع الســيايات و البرامــج و النشــاطات و ضمــان

و تلتحــق بالنقابــات .يجــب أن يمتــد تنظيــم و تمثيــل

وصــول متســاوي للم ـرأة ملناصــب صنــع الق ـرار .و

العامالت في القطاعات املنظمة و التقليدية ليشمل

ستشعراملرأة بالرغبة لالنضمام الى عضوية النقابة
إن رأت ّأن النقابــة تعمــل كمــن أجلهــا بشــكل عملــي و

الصــادرات و الشــابات و الوافــدات و نســاء مــن

تعالــج قضاياهــا و تمثلهــا بشــكل فاعــل.
ً
ثالثا:

املدنيــة و العامــات عــن بعــد و العامــات مــن املنــازل

يجــب أن تســتخدم املنظمــات النقابيــة طــرق تنظيــم

و الخادمــات و األمهــات العامــات غيــر املتزوجــات

تالئــم حاجــات املـرأة و ظروفهــا املحليــة .فعلــى ســبيل

و العامــات فــي وظائــف قصيــرة األجــل و مؤقتــة و

املثــال ,يجــب أن تكــون اماكــن االجتماعــات آمنــة و

موســمية و فــي أعمــال متدنيــة األجــور و غيرهــن مــن
العامــات اللواتــي يكـ ّـن عرضــة لالســتغالل ,مــن خالل

مريحــة ,كمــا يجــب أن تراعــي املســؤوليات العائليــة
للعمال عند تحديد توقيت االجتماعات و أجندتها و

مســاعدتهن فــي تحديــد و تلبيــة احتياجتهــن الخاصــة

مدتهــا ,و إن لــزم األمــرتأميــن رعايــة لألطفــال.

النســاء فــي االقتصــاد غيــر املنظــم ومناطــق معالجــة
االقليــات العرقيــة و نســاء مــن املناطــق القرويــة و

بهــن مــن خــال اج ـراء تضامنــي .ومــن خــال تلبيــة
احتياجــات جميــع العمــال ,تصبــح النقابــات أقــوى و
ً
ممثلــة حقــا.

النساء – أعضاء متساوون

ً
رابعا:
ً
يــدب أن يدعــم القــادة النقابيــون و سياســات العمــل النقابيــة برنامــج تنظيــم امل ـراة تعزي ـزا لحقــوق متســاوية
للم ـرأة فــي جميــع املجــاالت ,ال ســيما فــي املجــاالت االقتصاديــة و و االجتماعيــة و النقابيــة.
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ً
خامسا:
هناك حاجة لهيئات/هياكل خاصة (مثل اللجان النسائية ,أو لجان العمل النسائية ,و املجموعات النسائية
و الشــبكات النســائية) علــى مســتويات مختلفــة لنقابــات العمــال للنظــر فــي املشــاكل التــي تواجــه العامــات و
تقديــم مقترحــات للقضــاء علــى التمييــز ,ممــا يشــجع املـرأة و يعــزز فرصــا متســاوية و مراقبــة تقــدم املســاواة فــي
الجنــدرفــي نقابــات العمــال .و يجــب أن تتمتــع هــذه الهيئات/الهيــاكل بصالحيــة اتخــاذ مبــادرات و التنســيق مــع
املجموعــات االخــرى مــن االعضــاء ,و ان يكــون لهــا مدخــات مباشــرة فــي صنــع القـرار .كــم يجــب أن يكــون العمــل
املشــترك بالتعــاون مــع املنظمــات النســائية وســيلة لتحقيــق االهــداف املشــتركة.

مشاركة املرأة في صنع قرارنقابة العمال و مسؤولياتها
ً
سادسا:
ســتصدر امل ـرأة ,ســواء كانــت منظمــة ام ال ,حكمهــا
الخــاص علــى نقابــات العمــال باالســتناد الــى اداء تلــك
النقابــات ,بمــا فــي ذلــك املــدى الــذي تشــارك فــي صنــع
الق ـرا النقابــي .و البــد أن يكــون عــدد النســاء الالتــي
ً
يشــغلن مناصــب نقابيــة مماثــا علــى االقــل للنســبة
املئويــة لالعضــاء مــن النســاء (يجــب أن يكــون هنــاك
نســبة و تناســب)
ً
سابعا:
هنــاك حاجــة للعمــل االيجابــي للتغلــب علــى التمييــز
املباشــر و غيــر املباشــر ضـ ّـد امل ـرأة فــي تولــي مناصــب
قياديــة فــي نقابــات العمــال ,و هــذا يتطلــب:
التزام قوي من القادة النقابيين
•
ميزانيــات شــفافة ملبــادرات الجنــدرفــي نقابــات
•
ا لعمــا ل
تنفيذبرامــج تدريــب مكثفــة إلعــداد امل ـرأة
•
ملناصــب قياديــة
جمــع احصائيــات منفصلــة حــول عضويــة
•

الذكــور و االنــاث و حــول مشــاركتهم فــي جميــع
النشــاطات النقابيــة و حــول تمثيــل امل ـرأة و الرجــل
فيهيئــات صنــع الق ـرار
تقديم تقريرعن مدى التقدم في السياسات
•
ً
و التدابيــر ,مدعومــا بالحقائــق و االرقــام بتــم اعدادهــا
للمؤتمــرات
ّ
تفحــص الهيــاكل و التخلــص مــن العقبــات
•
التــي تحــول دون تولــي امل ـرأة ادوارا قياديــة ,و ضمــان
ً
تمثيلهــا تناســبيا علــى األقــل علــى جميــع املســتويات,
مــن خــال انشــاء مقاعــد اضافيــة ان لــزم االمــر (و
ً
التــي يجــب ان تحمــل حقوقــا و مســؤوليات متســاوية)
او بانتخابهــا كعضــو
منــح الهيــاكل النســائية الصفــة القانونيــة,
•
توفيــرميزانيــات خاصــة و ظــروف عمــل مالئمــة و دعــم
لو جيســتي
تأســيس لجنــة دائمــة داخــل النقابــات لدعــم
•
املســاواة فــي الجنــدر و سياســة التوظيــف  :اش ـراك
النقابيــات فــي البعثــات النقابيــة الــى االجتماعــات
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الشــفافية فــي ترشــيح امل ـرأة الــى هيئــات
•
استشــارية و هيئــات صنــع الق ـرار
دعــم امل ـرأة بالتدريــب االضافــي او رعايــة
•
االطفــال او تقاســم املســؤوليات العائليــة
اســتخدام مهــارات النقابيــات فــي جميــع
•
مجــاالت النشــاط علــى اكمــل وجــه
ش ـراك امل ـرأة فــي لجان/افرقــة التفــاوض علــى
•
جميــع املســتويات و ابعــاد الجنــدر فــي جميــع بنــود
اجنــدة التفــاوض.

و املؤتم ـرات و املهــام علــى املســتويات الوطنيــة و
االقليميــة و الدوليــة ,بمــا فــي ذلــك املؤسســات و
الهيئــات الدوليــة املاليــة و االقتصاديــة.
ً
وضــع هــدف أدنــى بــدءا مننســبة 30%
•
ً
ملشــاركة امل ـرأة ,و انتهــاءا بهــدف يحقــق املســاواة فــي
الجنــدر علــى جميــع املســتويات النقابيــة
وضــع مقاعــد او حصص/كوتــا احتياطيــة
•
او تدابيــر مؤقتــة اخــرى فــي هيئــات صنــع الق ـرار فــي
نقابــات العمــال التــي لــم تتحقــق فيهــا املســاواة

التدريب و التصال و اليحوث

ً
ثامنا:
يجــب علــى املـرأة و الرجــل فــي نقابــات العمــال أن يقبــا 
و يمارســا و ينشـرا مبــدأ الحقــوق و الفــرص املتســاوية
بيــن الرجــال و النســاء ,بمــا فيهــا النســاء الالتــي يعــاودن
العمــل بعــد اســتراحة .و البــد أن يكــون التدريــب علــى
الوعــي بالجنــدرباالضافــة الــى التدريــب العملــي بشــأن
ً
دمــج الجنــدر جــزءا ال يتج ـزأ مــن برامــج و نشــاطات
التثقيــف النقابيــة علــى جميــع املســتويات .كمــا يجــب
أن تشــمل جميــع التدريبــات العامــة النقابيــة عنصــر
ً
بشــأن الفــرص املتســاوية و قضايــا الجنــدر تحديــدا
االجــور املتســاوية.
ً
تاسعا:
يجــب أن تقــدم كافــة أدبيــات النقابــة و موادهــا
التثقيفية صورة عم العامالت ودور ً
هن االقتصادي
بطريقــة ايجابيــة.
ً
عاشرا:
يجــب علــى نقابــات العمــال أن تعـ ّـد أبحــاث حــول
الظــروف العاملــة للمـرأة ,لتســاعدها علــى االســتجابة

بشكل اكثرفاعلية الحتياجات العامالت .يجب نشر
البحوث النقابية على صانعي السياسة و غيرهم من
االطراف املعنية لضمان فهم أوسع ألجندة الجندرو
العمــل املحتــرم.
حادي عشر:
ً
هنــاك حاجــة لبرامــج التدريــب التــي تقــدم خصيصــا
للم ـرأة فــي العديــد مــن املنظمــات النقابيــة لتشــجيع
النســاء االعضــاء و مســاعدتهن علــى التعبيــر عــن
ً
انفسـ ّ
ـهمن و حاجاتهـ َـن الخاصــة بهـ ّـن .و مــن املهــم جــدا
ً
ان تتلقى املزيد من النساء تدريبا دون االقتطاع من
اجرهـ ّـن .و يجــب أن تناضــل نقابــات العمــال مــن اجــل
الحصــول علــى مغــادرة لحضــور دورة تثقيفيــة حيــث
ً
لــم تصبــح حقــا بعــد ,و تشــجيع امل ـرأة علــى اســتغالل
مثــل تلــك االنجــازات .كمــا يجــب تكييــف النشــاطات
التثقيفيــة حســب الوقــت املناســب للم ـرأة و يجــب
توفيــررعايــة االطفــال عنــد الضــرورة.

5

االجراءات الداخلية
منتظمــة ,وفــي أعمــال منزليــة ,وبــدوام جزئــي ,ومناطــق
معالجــة الصــادرات ,و الخدمــة املنزليــة.
يجــب توفيــر منافع/إعانــات نقديــة لجميــع
•
النســائ اللواتــي فــي إجــازة أمومــة بمســنوى يســمح
لهـ ّـن تلبيــة احتياجاتهـ ّـن الخاصــة و حاجــات أطفالهـ ّـن
و ليدمــن بصحــة جيــدة .كمــا يجــب أن تكــون املنافــع
مســاوية ألجرهــن قبــل أخــذ إجــازة األمومــة ,و أن ال
تكــون املنافــع فــي أي حاملــن األحــوال دون ثلثــي أجرهــن
الســابق ,او مــا يكافــئ ذلــك املبلــغ املتوســط الــذي
ســتتقاضاه امل ـرأة إن تــم اتخــدام معــدل الثلثيــن.
يجــب اتخــاذ تدابيــر االحتيــاط و الســامة
•
لضمان أن العمل ال يعرض الحامل أو الرضع أو من
لــم يولــدوا بعــد للخطــر ,كمــا يجــب إج ـراء دراســات
حــول اآلثــار املحتملــة للتقنيــات و املــواد الجديــدة
بشــأن الجهــاز التناســلي لــدى الجنســين.

ثاني عشر:
يجب على نقابات العمال:
وضــع ارشــادات للتوظيــف و االســتخدام
•
و التدريــب املتســاوي لضمــان أنهــا ال تميــز بشــكل
مقصــود وانهــا تعكــس تنــوع عضويتهــا بهــدف املســاواة
فــي الجنــدر
وضع خطط للمساواة من اجل النقابات
•
اج ـراء تقييــم ألثــر الجنــدر علــى جميــع
•
السياسات الداخلية و البرامج لضمان دمج الجندر
تنفيــذ تدقيــق للجنــدر للتنظيــم النقابــي بمــا
•
فيــه اعــداد موازنــة للجنــدر
اتخــاذ خطــوات مناســبة لضمــان ّأن التشــريعات
و التفاقيــات الجماعيــة تكفــل تطبيــق هــذه املعاييــر
لجميــع العامــات ,ســواء كـ ّـن متزوجــات أم غيــر
متزوجــات ,بمــا فيهـ َـن اللواتــي يعملـ ّـن فــي وظائــف غيــر

املرأة في التعاون التنموي
رابع عشر:
فــي تنفيــذ مشــاريع التعــاون التنمــوي ,يجــب أن تعكــي
نفابــات العمــال املســاواة أولويــة عاليــة فــي مقترحــات
املشــاريع ,وان تضــم بيانــات و تقييمــات معينــة ألثــر
الجنــدر .و يجــب أن يكــون جميــع املوظفيــن و الدوائــر
على اطالع على مبادئ العمل االيجابي ,وان ال يدعوا
امل ـرأة مــن تطبقــه فقــط .كمــا يجــب أن تشــكل امل ـرأة
ثلث فرق تقييم املشاريع على االقل و يجب أن ّ
يقيم
ً
تحديدا اذا كان النشاط قد ّ
حسن وضع املرأة ام ال.

ثالث عشر:
فــي نشــاطات التعــاون التنمــوي ,تضــع الحركــة
النقابية العاملية أدنى هدف للمشاركة الكلية للمرأة
فــي النشــاطات علــى املســتويات الوطنيــة و االقليميــة
و الدوليــة بنســبة  30%أو  40%للتنظيمــات ذات
النســبة املئويــة االعلــى مــن االعضــاء النســاء و حصــة
/كوتــا تضمــن املســاواة كهــدف نهائــي .يجــب أن
تشــتمل الترشــيحات مــن قبــل املنتســبين علــى اســماء
املشــاركات و املشــاركين في النشــاطات على املســتويين
اإلقليمــي و الدولــي.
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خامس عشر:
يجــب أن يتــم تعزيــزالعالقــات الجيــدة مــع خب ـراء الجنــدرللتنميــة الدوليــة فــي سياســة التنظيمــات الدوليــة و
ً
ً
املجتمعــات االكاديميــة بهــدف تبــادل الخب ـرات و ضمــان ان برامــج التنميــة الدوليــة تضــع تركي ـزا مالئمــا علــى
العمــل املحتــرم للم ـرأة.

دور نقابات العمال
سادس عشر:
ً
إننــا نعتقــد أن نقابــات العمــال تحــدث فرقــا لحيــاة املـرأة .إن نقابــات العمــال بحاجــة لألعضــاء النســاء لكــم ال
يمكنهــا تحقيــق منافــع حقيقيــة إال إذا أخــذت بشــكل جـ ّـدي واجــب تحديــد اهتمامــات املـرأة و اتخــاذ إجـراءات
موجهــة ملســاعدة/دعم املـرأة فــي العمــل و فــي الهيــكل الديمقراطــي النقابــي.
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قائمة مراجعة الجندرمن أجل املشاريع و البرامج
 هل املرأة هدف رئي�سي في املشروع؟ إن لم تكن كذلك ,هل يتم تعريفها كجزء من املشروع/البرنامج؟ هــل يتــم استشــارة ممثلــي املـرأة فــي جميــع جوانــب املشــروع/البرنامج – تصميمــه و تنفيــذه و االشـراف عليــهو تقييمــه؟
 هــل تــم نحديــد العوائــق التــي تقــف أمــام مشــاركة امل ـراة و هــل تمــت دراســة طــرق التغلــب عليهــا؟ (حضــوراجتماعــات خــارج ســاعات العمــل ,و رعايــة األطفــال ,و مواصــات آمنــة بالليــل ,وعــادات و تقاليــد مختلفــة ال
تســمح للم ـرأة بالذهــاب الــى االجتماعات...الــخ).
 هــل امل ـرأة مشــمولة فــي املجموعــة املســتهدفة مــن أجــل املشــروع/البرنامخ ,و إن لــم تكــن كذلــك ,مــا الــذيً
ســيقام بــه للتأكــد مــن أن امل ـرأة تشــارك ايضــا؟
ّ
 كيفسيقوي املشروع/البرنامج وضع املرأة مقارنة بوضع الرجل؟
 -كيف سيحسن املشروع/البرنامج الوعي بالقضايا حول املساواة في نقابات العمال؟

عنــد إصــدار دعــوات و اعالنــات لالجتماعــات و االحــداث ,هــل تظهــر صياغــة الــكالم بحــد ذاتهــا بأتهــا

تخاطــب الرجــال فقــط؟ انظــر بعنايــة الــى اللغــة التــي يتــم اســتخدامها
ســيكون ممثلــو املـرأة مشــاركين بشــكل فاعــل فــي جميــع عمليــات صنــع القـرارفــي كل مرحلــة مــن مراحــل

دورة املشــروع :إعــداد الخطــط و التنفيــذ و االش ـراف و التقييــم و إدارة املــوارد
سيتم دمج وجهات النظرحول الجندربشكل تام في املشاريع و البرامج

ســيتم إطــاع جميــع الذيــن انخرطــوا فــي تنفيــذ املشــاريع/البرامج و اإلشـراف عليهــا و تقييمهــا علــى هــذه

االتفاقيــة.
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