ميثاق حقوق املرأة العاملة
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تمهيد
تعمــل املـرأة كل يــوم ,و يعتبــرنشــاط املـرأة االقتصــادي بصــرف النظــرعــن املــكان الــذي تعيــش فيــه عامــل
ّ
نموهــا ككائــن بشــري.
أسا�ســي لالقتصــاد و املجتمــع ككل و لعائلتهــا و مجتمعهــا واســتقاللها الشــخ�صي و ِ
تزرعاملرأة وتحصد املحصول وتبني الطرق و ُت ّ
صنع السلع وتحمل املاء وتديراملكتب .إنها ترعى الصغيرو
ِ
ّ
تشكل نسبة  40%من قوى
املريض والكبيردون أن تتلقى الشكروالعرفان بالجميل على عملها ,كما أنها ِ
ّ
سمكرية ,تشغل املرأة العديد من
العمل العاملية .و سواء كانت معلمة أو بائعة متجولة أو رّبان طيارة أو
املهــن و تــؤدي العديــد مــن األعمــال .و علــى الرغــم مــن أنهــا تتحــدث لغــات مختلفــة ,إال أنهــا تتشــارك فــي نفــس
ّ
والتحرش و التمييز.
خال من العنف
الرؤية لعالم قائم على االحترام و السالم و املساواة و التضامن ٍ
بالنسبة لجميع النساء ,و على الرغم من املاليين الالتي يعملن في أعمال غيرثابتة و غيرآمنة و بأجور أقل
ً
ّ
حياتهن اليومية.
مما ينبغي,تقع هذه الرؤية بعيدا عن حقيقة
ولتلبية حاجاتها وحاجات عائلتها ,تنتقل املرأة من هنا وهناك بتصرف منها كمهاجرة اقتصادية مستقلة
بذاتهــا ,ال كشــخص يعيلــه املهاجــرون الذكــور ,كمــا أنهــا تخضــع لالســتغالل فــي البلــد الــذي ترعرعــت فيــه و
َ
ّ
عملمجرديــن مــن املبــادئ الخلقيــة .و فــي البلــدان
البلــد الــذي تقصــده ,مــن قبــل وكاالت توظيــف و أصحــاب
ً
النامية و البلداناملتقدمة أيضا ,تستمرأعمال املرأة لتكون متمثلة في العمل بدوام جزئي أو متدني األجر
أو غيرمنتظم أو غيررسمي أوعمل من الباطن أو غيرمنظم أو غيرمحمي أو عمل مؤقت أو عمل موسمي.
تظهــراملـرأة بأعــداد متفاوتــة وســط فقـراء العاملــو تعانــي أســوء آثــارالتحــرر التجــاري و العوملــة غيــراملنظمــة.
كما تؤثرخصخصة الخدمات العامة بشــكل متباينعلى املرأة كعاملة و كمســتهلكة للخدمات.
و فــي حيــن ترتفــع عــدم املســاواة االجتماعيــة فــي كافــة أرجــاء البلــدان التــي تشــارك فــي االقتصــاد العالمــي,
ترتفع الحاجة إلعادة النظرفي هذه األخطاء .و من أجل تلك الغاية ,يجب إجراء تعييرات كبيرة لضمانأن
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أنظمة التجارة العاملية تدعم املســاواة في الجندرو مكافحة الفقرو احترام حقوق اإلنســان و الحماية
و االســتدامة البيئيــة.
و يحــق للمـرأة ,كمــا هــو حــال الرجــل ,أن تعمــل عمــا محترمــا ,وهــو شــرط مســبق جوهــري للهنــاء بحيــاة
ً
كريمــة .ويتكــون العمــل املحتــرم وفقــا للفكــرة التــي قدمتهــا منظمــة العمــل الدوليــة عــام  1999مــن أربــع
ركائــز:
اإلبــداع الوظيفــي ,و املعاييــرو الحقــوق فــي العمــل ,و الحمايــة الجتماعيــة و الجــواراالجتماعــي .و يضــاف
الى ذلك ّأن املرأة كالرجل ّ
يحق لها التمتع بحقوق االنسان األساسية ,كما هومذكور في إعالن منظمة
العمــل الدوليــة  1998بشــأن املبــادئ و الحقــوق األساســية فــي العمــل ,بمــا فيهــا (أ) الحريــة النقابيــة و
حمايــة الحقــوق النقابيــة (االتفاقيــة )87؛ و (ب) الحــق فــي التنظيــم و املفاوضــة الجماعيــة (االتفاقيــة
)98؛ و (ج) املساواة في األجور (االتفاقية )100؛ و (د) التمييزفيما يتعلق بالوظيفة واملهنة (االتفاقية
)111؛ و (ه) إلغــاء جميــع أشــكال العمــل القســري و اإلجبــاري ( االتفاقيــة )105؛ و (و) الحــد األدنــى
للعمــر (االتفاقيــة .)138
فــي البلــدان الناميــة ,تتفاقــم املشــاكل التــي تواجههــا العاملــة مــن البطالــة املقنعــة و الص ـراع املدنــي و
االحتالل و البطالة و ّ
األمية و الفقرو فيروس نقص املناعة املكتسبة/اإليدزو ترسخ عادات و تقاليد و
تشــريعات معينــة تعامــل املـرأة كمواطــن ثانــوي (مــن الدرجــة الثانيــة).
ً
ً
و ألن الن ـرأة تلعــب دورا رئيســيا فــي تجديــد املجتمعــات و قــوى العمــل ,مــن مصلحــة الرجــال و النســاء
و الحكومــات و أصحــاب العمــل و النقابــات ضمــان ّ
تمتعهــا بحمايــة األمومــة و جميــع حقــوق اإلنســانو
العمــال األخــرى.
ً
و علــى الرغــم مــن التدفقاتالقياســية للمـرأة فــي ســوق العمــل ,و تحديــدا فــي غضــون العقديــن املاضييــن,

3

وإسهامها في التطور االقتصادي لبلدها املعني ,لم تتحقق املساواة بين الجنسين بعد .وال تزال املرأة ال
ً
ً
ي
مساو
أجر
على
الواقع
في
تحصل
ال
أنها
كما
العالم.
اء
ز
أج
معظم
في
نتساو
لعمل
مساويا
ا
ر
تتلقى أج
ٍ
للعمل ذو القيمة املســاوية في كل مكان.
ّ ً
مقيــدا ,والفــرص املتاحــة للتثقيــف و التدريــب املنهــي محــدودة.
تجــد املـرأة وصولهــا ألعمــال و مهــن معينــة
إنــه اســتمرارللموقــف الــذي مـ ّـر بــه العديــد مــن الفتيــات الشــابات اللواتــي رفضــن حقهــن األسا�ســي فــي
الحصــول علــى التثقيــف االختيــاري و اإلجبــاري .وال تـزال املـرأة تحمــل وطــأة املســؤوليات العائليــة ,لكــن
تبقــى البنــى التحتيــة االجتماعيــة املصممــة لتلبيــة احتياجــات العمــال مــع هــذه املســؤوليات غيرمتكافئة
ً
ً
بشــكل مؤســف ,علــى الرغــم مــن أنهــا كانتواجبــا فرديــا أكثــر منهــا مســؤولية اجتماعيــة لتلبــي مثــل هــذه
االحتياجــات.
فــي معظــم البلــدان ,تســتمر امل ـرأة فــي مواجهــة االســتغالل و أشــكال التمييــز االقتصاديــة و االجتمايــة
الرئيســية و حتــى فــي بعــض أشــكال التمييــز القانونيــة التــي تنتهــك حقــوق اإلنســان األساســية الخاصــة
ً
ً
بامل ـرأة .و هنــا حيــث تلعــب نقابــات العمــال مــن خــال التزامهــا فــي دعــم جميــع العمــال دورا أساســيا فــي
ضمــان حصــول جميــع األشــخاص علــى عمــل محتــرم ,كأفضــل وســيلة فــي محاربــة الفقــر فــي العالــم.
ّ
ستحسن نقابات العمال ظروف الحياة و العمل للمرأة و ستنجح في فعاليات التغيير
وبقيامها بذلك,
فــي العالــم مــن خــال املســاواة و العــدل فــي ســبيل مصلحــة الجميــع.
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إعادة تعريف مفهومين «العمل» و «الوقت»
عنــد تعريــف وســيلة تحقيــق مســاواة حقيقيــة بيــن

للمجتمــع .و يجــب تقديــر و تعويــض جميــع األعمــال,

الرجــل و املـرأة ,يجــب إعــادة تعريــف مفهوميــن العمــل

بمــا فيهااألعمــال التــي ينجزهــا الخــدم و فــي االقتصــاد

و الوقــت مــن منظــور جنــدري و منرؤيــة أكثــرإنســانية
لوقــت العمــل و عالقــات العمــل .و يحـ ّـدد تعريــف

غيراملنظم .ويتم تعويض العمل من خالل األجور .و
يجب تعويض عمل رعاية املعالين داخل العائلة من

ّ
هذهاملفاهيــم القيمــة املعطــاة للعمــل الــذي ينفــذه

خــال تقديــم منافــع و عــاوات لهــؤالء الذيــن يوفــرون

غالبيــة النســاء اليــوم.

هذه الرعاية .وهذه مسؤولية الدولة ,على الرغم من

مفهوم „العمل”
ّ
تؤثرالوظيفة والعمل في املنزل على بعضهما النعض

إمكانية تغطية الشركات لبعض الجوانب من خالل
االتفاقيــات الجماعيــة داخــل املنشــأة ,و علــى الرغــم
من ذلك يجب أن ّ
تيســرســاعات العمل للتوفيق بين

و تشــكالن املجمــوع الكلــي للعمــل الــذي نســاهم فيــه

حيــاة العمــل و الحيــاة الخاصــة و الحيــاة العائليــة.

مفهوم «الوقت»
يجــب تحقيــق األهــداف التاليــة مــن أجــل حـ ّـل مشــاكل
امل ـرأة العاملــة و التــي ال يمكــن فصلهــا عــن مشــاكل
جميــع العمــال و املجتمــع ككل:
خلــق ظــروف تعطــي امل ـرأة فرصــة لتتمتــع
•
بحقوق و فرص متساوية في التوظيف في بيئة نقابية
الــى جانــب الحمايــة القانونيــة و االجتماعيــة
القضــاء علــى التمييــزفــي جميــع املجــاالت علــى
•
أســاس الجنــس أو الحالــة االجتماعيــة أو مســؤوليات
الرعايــة أو العمــر أو العــرق أو الهويــة العرقيــة أو
الوطنيــة أوالديانــة أو األصــل االجتماعــي أو اإلعاقــة أو
التوجــه الجن�ســي.

تغييرفي التفكيرواملواقف فيما يتعلق باألدوار
•
املعنيــة بامل ـرأة و الرجــل.
و مــن أجــل هــذه الغايــة ,ســتقوم االتحــادات العامليــة
بــكل مــا فــي وســعها لتحقيــق جميــع هــذه الحقــوق
املنصــوص عليهــا فــي امليثــاق للم ـرأة.
تتألــف االتحــادات العامليــة مــن االتحــاد الدولــي
للنقابــات واالتحــادات القطاعيــة العامليــة و اللجنــة
االستشــارية للنقابــات التابعــة ملنظمــة التعــاون
االقتصــادي و التنميــة.
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األهداف

يجب تحقيق األهداف التالية من أجل ّ
حل مشــاكل
امل ـرأة العاملــة و التــي ال يمكــن فصلهــا عــن مشــاكل
جميــع العمــال و املجتمــع ككل:
خلــق ظــروف تعطــي امل ـرأة فرصــة لتتمتــع
•
بحقوق وفرص متساوية في التوظيف في بيئة نقابية
الــى جانــب الحمايــة القانونيــة و االجتماعيــة
القضــاء علــى التمييــزفــي جميــع املجــاالت علــى
•
أســاس الجنــس أو الحالــة االجتماعيــة أو مســؤوليات
الرعايــة أو العمــر أو العــرق أو الهويــة العرقيــة أو
الوطنية أوالديانة أو األصل االجتماعي أو اإلعاقة أو
التوجــه الجن�ســي.

تغييــر فــي التفكيــر و املواقــف فيمــا يتعلــق
•
بــاألدوار املعنيــة بامل ـرأة و الرجــل.
و مــن أجــل هــذه الغايــة ,ســتقوم االتحــادات العامليــة
بــكل مــا فــي وســعها لتحقيــق جميــع هــذه الحقــوق
املنصــوص عليهــا فــي امليثــاق للم ـرأة.
تتألــف االتحــادات العامليــة مــن االتحــاد الدولــي
للنقابــات واالتحــادات القطاعيــة العامليــة و اللجنــة
االستشــارية للنقابــات التابعــة ملنظمــة التعــاون
االقتصــادي و التنميــة.

ً
أوال :الحق في التثقيف والتدريب

ً
 .1نظ ـرا ألن التثقيــف أحــد العوامــل الرئيســية
فــي إنهــاء الفقــرو ضمــان تطــور اقتصــادي و اجتماعــي
مســتدام و تطــور شــخ�صي ,يجــب أن تتلقــى الفتيــات
و الفتيــان تثقيــف اختيــاري و إجبــاري و أن يحصلــوا
علــى فــرص متســاوية لتطويــرانفســهم ,بغــض النظــر
عــن خلفيتهــم االجتماعيــة .هنــاك حاجــة لبرامــج
التثقيــف الشــاملة للفتيــات إلــى جانــب آليــات فاعلــة
لتشــجيع حضورهـ ّـن إلــى املدرســة.
َ
 .2يجــب أن تعـ ّـد املــدارس األطفــال ملجتمــع
تتقاســم فيــه امل ـرأة و الرجــل املســؤوليات و املهــام فــي
عملهمــا و حياتهمــا االجتماعيــة و العائلــة .كمــا يجــب
القضــاء علــى عــدم املســاواة فــي الوصــول الــى برامــج
التثقيف والتدريب ,كما يجب التخلص من أي �شيء
فــي محتــوى منهاجهــا و املــواد التدريســية و االســتخدام
الــذي يســاعد علــى اســتدامة مفهــوم تقســيم العمــل

بيــن الرجــل و امل ـرأة و بالتالــي التمييــز ضـ ّـد امل ـرأة.
 .3هناك حاجة لإلطالق حمالت والضغط على
الحكومــات لضمــان مصادقتهــا و تطبيقهــا التفاقيــة
منظمــة العمــل الدوليــة  138بســأن الحــد األدنــى
للعمــر و االتفاقيــة  182بشــأن أســوء أشــكال عمــل
األطفــال .إن تمــت املصادقــة علــى هــذه االتفاقيــات,
يجــب أن تضــع الحكومــات خطــط للعمــل و أن تتخــذ
تدابيرلضمان تثقيف األطفال.ويعتبرالحصول على
ً
ً
تثقيــف عــام مجانــي و ّ
جيــد الجــودة متطلبــا مســبقا
للقضــاء علــى عمــل األطفــال .كمــا ّأن هنــاك مالييــن
من البالغين العاطلين عن العمل أو الذين ال يجنون
مــا يكفيهــم للبقــاء علــى قيــد الحيــاة .و تتمثــل إحــدى
الطــرق إليقــاف عمــل األطفــال فــي ضمــان حصــول
الوالديــن علــى أعمــال محترمــة و أدنــى أجــر لحيــاة
كريمــة.

6

 .4يجــب إتبــاع نفــس مبــادئ املســاواة فــي تثقيــف البالغين.كمــا يجــب اتخــاذ تدابيــرالعمــل اإليجابــي إلصــاح
التمييــز املبكــر فــي تثقيــف امل ـرأة و تدريبهــا.

ً
ثانيا :الحق في التوظيف
الحصول على وظيفة و ترقية
 .1حــق امل ـرأة فــي الحصــول علــى وظيفــة هوحــق
ً
أسا�ســي .عــاوة علــى ذلــك ,يســهم عمــل املـرأة إســهاما
ً
كبي ـرا فــي تطــور االقتصــاد فــي جميــع املجتمعــات .و
يجــب أن تبــذل جميــع الجهــود لتحقيــق عمالــة كاملــة
و املحافظــة عليهــا .كمــا يجــب أن تحصــل امل ـرأة علــى
وصــول كامــل إلــى الحيــاة االقتصاديــة والبـ ّـد مــن
االعتراف بحقها في الحصول على وظيفة بأجرفي كل
ً
بلــد .ويجــب القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــزعمــا
باتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ,111الســيما
فيمايتصل بالحصول على وظائف ومهن والتثقيف
و التدريــب املنهــي و الترقيــة فــي العمــل و االســتقرار
الوظيفي .وال ينبغي أن يكون هناك تقسييم عشوائي
بيــن مهــام الذكــر و االنثــى.
 .2يجــب وضــع الحمــات مــن أجالملصادقــة و
التنفيــذ الفاعــل التفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة
 175بشــأن العمــل بــدوام جزئــي و االتفاقيــة 177
بشــأن العمــل املنزلــي علــى قائمــة األولويــات النقابيــة.
 .3يجــب وضــع برنامــج العمــل اإليجابــي و برنامــج
دمــج الجنــدرمــن أجــل املـرأة و الرجــل فــي حيــزالتنفيــذ
بهــدف تغييــر املواقــف و الصــور النمطيــة و معالجــة
آثــار التمييــز.

التدريب املنهي
يحجــب أن تحصــل النســاء و الفتيــات علــى
•
توجيه وتدريب منهي بما في ذلك التدريب أثناء العمل
علــى املهــارات الفنيــة .والبــد مــن بــذل جهــد خــاص
لتدريبهــا علــى التقنيــات الجديــدة لضمــان االرتقــاء
بمهــارات املتغيبــات عــن ســوق العمــل.
األجر
تنفيــذ مبــدأ أجــر مســاوي لعمــل ذوقيمــة
•
مســاوية هــو جانــب أسا�ســي للحقــوق املتســاوية و
هــدف ذوأهميــة بالغــة للحركــة النقابيــة .وال تضــم
هــذه املكافــأة الراتــب األسا�ســي العــادي أوأقــل راتــب
أسا�ســي فحســب وإنمــا تشــمل أي مرتبــات نقديــة
أوعينيــة باإلضافــة إلــى جميــع الحقــوق االجتماعيــة و
املنافــع النتصلــة بعالقــة الوظيفــة.
يجــب أت تصــادق الحكومــات علــى اتفاقيــة
•
منظمــة العمــل الدوليــة  100و  111دون تأخيــر وأن
تسـ ّـن تشــريع وطنــي لتطويــرآليــات احترازيــة للكشــف
عــن عــدم املســاواة فــي األجــور و القضــاء عليــه .كمــا
يجــب أن تراقــب الحكومــات عــدم املســاواة فــي األجــور
و توفيــر إحصائيــات منتظمــة بشــأن فجــوات األجــور
الحاليــة .و يتــم تشــجيع نقابــات العمــال فــي اســتخدام
املفاوضــة الجماعيــة للقضــاء علــى عــدم املســاواة فــي
األجــور.
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الضمان االجتماعي
يجــب القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز
•
املباشــرة و غيــراملباشــرة ضـ ّـد املـرأة فــي برامــج الضمــان
االجتماعــي .وال يجــب التمييــزضـ ّـد املـرأة فــي املعاشــات
بسبب اإلجازات التي تأخذها ألسباب األمومة أو لكي
توفــرالرعايــة ملــن تعيلهــم .ويجــب تطبيــق نفــس املبــدأ
علــى املنافــع املكافئــة ,التــي يجــب توفيرهــا بالطريقــة
ً
األكثــر فائــدة لجميــع العمــال ,رجــاال و نســاء ,الذيــن
يعملــون فــي جميــع قطاعــات االقتصــاد ,بمــا فيــه
االقتصــاد غيــر املنظــم.

بهــدف تمديدهــا لتشــمل جميــع العمــال ,ناهيــك عــن
تلــك املعاييــر املتعلقــة بحمايــة األمومــة.
يكون أصحاب العمل املســؤولين عن ضمان
•
تمتع املرأة بمكان عمل آمن و خال من جميع أشكال
العنــف و التحـ ّـرش الجن�ســي و االســتقواء و التغــول .و
يجــب اشــتمال فقــرة ثابتــة فــي االتفاقيــات الجماعيــة
كمــا يجــب وضــع اج ـراءات الشــكاوى .و يمكــن
اللجــوء إلــى منظمــات مســتقلة لإلشـراف علــى تطبيــق
التشــريعات و االتفاقيــات التــي يتــم عقدهــا فــي هــذا
املجــال.

الحماية االجتماعية و الصحية
يجــب أن تســتجيب معاييــر العمــل الدوليــة
•
التــي تتعلــق بالحمايــة االجتماعيــة و الصحيــة لجميــع
ً
العمــال رجــاال و نســاء ,الذيــن يعملــون فــي جميــع
قطاعــات االقتصــاد ,بمــا فيــه االقتصــاد غيــراملنظــم.
و فــي ضــوء املســتجدات و املعــارف التكنولوجيــة و
العلميــة الجديــدة و التوجهــات فــي ظــروف العمــل,
يجــب مراجعــة املعاييــرالتــي تنطبــق فقــط علــى امل ـرأة

االتجارباملرأة
االتجــار بامل ـرأة هــو انتهــاك صــارخ للكرامــة
•
االنسانية و حقوق االنسان .الشابات و االطفال هم
الضحايــا الرئيســيون و يجبــرالعديــد منهــم علــى شــكل
مــن أشــكال العبوديــة و/أو الدعــارة .و يجــب أن تتخــذ
الحكومــات تدابيــر فاعلــة ملنــع االتجــار بالبشــر مــن
خــال اســترعاء عنايــة خاصــة لحمايــة املـرأة و الطفــل
و مــن خــال املالحقــة القانونيــة للمخالفيــن.

ً
ثالثا :حماية األمومة
بشــكل ســلبي علــى ترقيــة املـرأة فــي العمــل أو أن يكــون
لهــا أثــرســلبي علــة معاشــها و حقوقهــا التقاعديــة وال
التميــز ضدهــا فــي أي مجــال آخــر.
يجــب تنفيــذ أقــل معاييــر حمايــة األمومــة
•
املنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة منظمــة العمــل
الدوليــة رقــم  183و التوصيــة رقــم  .191و يجــب

حمايــة األمومــة هــي واجــب مــن واجبــات
•
املجتمــع .إن الهــدف مــن حمايــة األمومــة هــو صــون
صحــة و عافيــة األم و الطفــل و منــع معاقبــة امل ـرأة
العاملة إلنجابها األطفال أوتربيتهم .ويجب أن تتمتع
املـرأة بحــق و فرصــة تنظيــم عائلتهــا و اختيــاراألمومــة
بشــكل حـ ّـر .و ال ينبغــي أن تؤثــرهــذه التدابيــرالوقائيــة
8

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
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.

ً
رابعا :املسؤوليات العائلية والتدريب
يجــب أن يتــم تقاســم املســؤوليات العائليــة
•
بيــن امل ـرأة و الرجــل وفــق شــروط متســاوية .و يقــع
علــى عاتــق املجتمــع وضــع البنــى التحتيــة االجتماعيــة
تحت تصرف جميع العمال و التي تعتبرضرورية لهم
للتوفيــق بيــن حياتهــم العمليــة و العائليــة .و قــد تتــم
مساعدتها من قبل تدابيرعامة معينة كالتخفيضات
الشاملة في ساعات العمل ,و ساعات العمل املرنة و
ســاعات مدرســية مكيفــة بشــكل أفضــل.

يجــب أن يحظــى األم و األب بالحــق فــي أخــذ
•
إجازة ّ
أبوية قبل أوبعد إجازة األمومة للمرأة العاملة
أو إجــازة لتبنــي طفــل دون أن يفقــدان حقوقهمــا
الوظيفيــة ,ال ســيما بالقــدرالــذي يهتــم بــه باالســتقرار
الوظيفــي و حقــوق الترقيــة و املنافــع االجتماعيــة
كالتأميــن الصحــي و املعاشــات .كمــا يجــب تشــجيع
اآلبــاء علــى اســتخدام حقهــم فــي الحصــول علــى إلجــازة
األبــوة.

ً
ً
يجــب أن تدعــم املشــاريع نموذجــا جديــدا
•
لعالقــات العمــل ,يكــون فيــه يــوم العمــل (ترتيبــات
جديــدة لوقــت العمــل) فــي صميــم املفاوضــات بحيــث
ً
ً
تضمــن توازنــا جيــدا فــي حيــاة العمــل.

ً
ســيتم اتخــاذ تدابيــر عمــا باتفاقيــة منظمــة
•
العمــل الدوليــة رقــم  156و التوصيــة رقــم 165
إلعطــاء العمــال أصحــاب املســؤوليات العائليــة
ً
وصــوال الــى تطــور العمــل و التطــور الوظيفــي و ذلــك
ً
مــن خــال توفيــر تدريــب منهــي مســتمر تحديــدا.

9

ً
خامسا :الحق في التنظيم و املفاوضة الجماعية
تنــص االتقافيتــان  87و  98ملنظمــة العمــل الدوليــة علــى أنــه يحــق لجميــع العمــال تشــكيل نقابــات عمــال
والنضمــام لهــا بمحــض اختيارهــم و التفــاوض بشــكل جماعــي .الحــق فــي التنظيــم و املفاوضــة الجماعيــة همــا
مــن الحقــوق األساســية لإلنســان التــي تكفــل الديمقراطيــة .و تنطبــق هــذه الحقــوق علــى امل ـرأة و هــي ادوات
قوية لدعم مساواة املرأة .يجب إطالق حمالت و ممارسة الضغط لضمان مصادقة جميع الحكومات على
هــذه االتفاقيــات و تطبيقهــا.

ً
سادسا :انضمام املرأة الىنقابات العمال
لطموحاتهــن.
أحــد األهــداف التــي يشــتمل عليهــا دســنور
•
االتحاد الدولي للنقابات هوضمان االنضمام الكامل
للمـرأة فــي املنظمــات النقابيــة و املســاواة فــي الجنــدرفــي
النشــاطات النقابيــة وهيئــات صنــع القـرارعلــى جميــع
املســتويات ,أي املجالــس التنفيذيــة و املجالــس و
اللجان العامة التي تتعامل مع الحقوق االقتصادية
و البحــوث و التنظيميــة و املاليــة و النقابيــة و قضايــا
الشــباب و غيرهــا مــن األمــور .التعزيــز االيجابــي يعنــي
إش ـراك امل ـرأة فــي لجــان و فــرق املفاوضــة علــى جميــع
املستويات ,وتعيين مزيد من النساء في مواقع نقابية
على مستوى محلي و وطني و دولي و تشجيع املرأةعلى
شــغل مناصــب انتخابيــة علــى تلــك املســتويات و دعــم
طلبهــا.
يجــب وضــع الهيئــات املناســبة علــى جميــع
•
مســتويات الهيــكل النقابــي لتحليــل املشــاكل التــي
تواجــه العامــات القت ـراح حلــول و القضــاء علــى
التمييــزضــد املـراة و تشــجيع مشــاركتها فــي النشــاطات
النقابيــة.

تنضــم امل ـرأة الــى نقابــة العمــال لتحســن
•
ظــروف عملهــا و حياتهــا ,أي لتحمــي و تدافــع عــم
مصالحهــا كعاملــة.
يجــب أن تكــون طموحــات و متطلبــات امل ـرأة
•
ً
العاملــة جــزءا ال يتج ـزأ مــن السياســات و البرامــج
النقابيــة .كمــا يجــب أن تأخــذ الحركــة النقابيــة ,علــى
مستوى وطني وعالمي ,وففي حسبانها العدد املتزايد
للنساء في سوق العمل ,و أن تستجيب لطموحاتها و
تناضــل لتلبيــة متطلباتهــا.
البــد مــن بذلعنايــة خاصــة لتنظيــم امل ـرأة
•
العاملــة و الشــابات و العمــال املهاجريــن و النســاء
فــي النظــام غيــر املنظــم و لضمــان مشــاركتهم الكاملــة
فــي األنشــطة و املســؤوليات النقابيــة .و ســتتم تقويــة
املنظمــة النقابيــة مــن خــال أن تصبــح ممثلــة بشــكل
حقيقــي بهــذه الطريقــة.
االندمــاج الكامــل للم ـراة فــي نقابــات العمــال
•
هــو أحــد األهــداف بالغــة األهميــة للحركــة النقابيــة
الدوليــة الحــرة .و مــن أجــل هــذه الغايــة ,يجــب أن
تكثــف نقابــات العمــال حمــات التنظيــم وســط
العامــات و مراجعــة مناهجهــا و هياكلهــا لالســتجابة
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يجــب دمــج املنظــور الجنــدري فــي جميــع جوانــب العمــل النقابــي ,بمــا فيــه القضايــا املتعلقــة بعمولــة
•
االقتصاد و سوق التجارد و العمل و القضايا املتعلقة بالتكامل اإلقليمي .و يضم املنظور الجندري جدولة
تراعــي العائلــة فــي النشــاطات النقابيــة و رعايــة األطفــال فــي االجتماعــات و الفعاليــات النقابيــة .و ال يجــب علــى
امل ـرأة أن تختــاربيــن عائالتهــا و نفابتهــا.
يجــب أن تكــون نقابــات العمــال بيئــة آمنــة
•
خاليــة مــن التحـ ّـرش الجن�ســي للرجــل و امل ـرأة .كمــا
يجــب أن تتبنــى نقابــات العمــال تدابيــرفاعلــة للقضــاء
على هذا السلوك من جميع النشاطات و الفعاليات
النقابيــة.

التدريب النقابي
يجــب تنظيــم برامــج التدريــب للم ـرأة كعمــل
•
ايجابي داخل النقابات .وال بد من توفيرهذه البرامج
بشــكل أولــي لتمكيــن امل ـرأة مــن معرفــة حقوقهــا و
اكتســاب الثقــة بالنفــس ,و مــن ثــم لتدريبهــا علــى تولــي
مناصــب علــى جميــع املســتويات داخــل املنظمــات
النقابيــة.
مــن الضــروري تطويــر برنامــج نقابــي تدريبــي
•
يقــوم علــى قيــم متســاوية ,كعمليــة التخالــط
االجتماعــي القائمــة علــى مبــادئ ال تميــزبيــن الجنســين,
و تدعم عالقات متساوية بين الرجل و املراة .و يجب
أن يكــون التدريــب علــى فــرص متســاوية بيــن للرجــل
ً
و امل ـرأة جــزءا مــن التدريــب الــذي يقــدم للناشــطين
فــي جميــع التنظيمــات .كمــا يجــب تقديــم دورات
ً
خاصــة لكافــة القــادة النقابييــن ,نســاءا و رجــال ,مــن
أجــل تحســين وعيهــم بأهميــة قضايــا املســاواة فــي
دمــج الجنــدرداخــل العمــل النقابــي .و ســيكون هنــاك
حاجــة إلدخــال تعديــات علــى املناهــج و املواقــف مــن
هؤالء القادة إن أريد إدخال حقيقي لوجهات النظر
الجندريــة (املســاواة و التكافــؤ بيــن الرجــل و املـرأة) فــي
جميــع السياســات و األعمــال و البرامــج النقابيــة.

التضامن وسط التباين
تحتــاج النقابــات الــى قــوة دافعــة مــن أجــل تعزيــز
التضامــن وســط امل ـرأة و بيــن امل ـرأة و الرجــل .و يجــب
أن تضــع نشــاطات مخصصــة إلزالــة العوائــق التــي
تواجههــا امل ـرأة بســبب عوامــل معينــة كالصراعــات
األهليــة و االحتــال و العــرق و اللغــة و الطائفيــة و
الثقافة و الدين و العمرو االعاقة و التوجه الجن�سي
ً
أو الطبقــة االجتماعيــة االقتصاديــة أو نظ ـرا ألنهــا
مــن الســكان األصلييــن أو املهاجريــن أو املشــردين أو
الالجئيــن.
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ً
سابعا :مناشدة
يدعو االتحاد الدولي للنقابات و منظماته االقليمية و املنظمات التابعة له و االتحادات القطاعية العاملية
ً
و الحكومــات و األمــم املتحــدة و وكاالتهــا املختصــة ,و تحديــدا منظمــة العمــل الدوليــة ,باالضافــة الــى جميــع
القــوى التقدميــة ,الــى االلتـزام بدعــم و تنفيــذ املبــادئ الــواردة فــي هــذا امليثــاق.
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