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متهيد
تُعترب احلرية النقابية ح ًّقا من احلقوق اجلوهرية بالن�شبة اإىل جميع الع ّمال،
ً
و�شرطا م�شب ًقا للحوار االجتماعي واملفاو�شة اجلماعية .غري اأنّ معظم العاملني
يف مناطق جتهيز ال�شادرات حول العامل ال يتمتّعون بهذا احلقّ ً
كامال ،كما اأنّ
معظمهم من الن�شاء .يف �شنة  ،2009اختتم موؤمتر العمل الدويل مناق�شاته
ب�شاأن «امل�شاواة يف النوع االجتماعي يف قلب العمل الالئق» باالإ�شارة حتديدً ا
اإىل اأنّ «احل ّرية النقابية واملفاو�شة اجلماعية ومعايري العمل االأ�شا�شية يجب
اأن تُط َّبق على جميع مناطق جتهيز ال�شادرات ،واأن تُ�ش َتخدَ م ل�شمان احرتام
حقوق الع ّمال ،مبا فيها امل�شاواة يف النوع االجتماعي» .اإىل ذلك ،تط ّرق املوؤمتر
اإىل �شرورة «الرتكيز على توفري العمل للن�شاء يف مناطق جتهيز ال�شادرات ،ال
�شيما تعزيز ور�شد احلرية النقابية [.»]...
و ُيعترب هذا الدليل اأدا ًة عملية و�شهلة اال�شتخدام للنقابات العمالية ،من اأجل
الو�شول اإىل الن�شاء العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات ،بهدف اإطالعهنّ
على حقوهنّ واإ�شراكهنّ يف االأن�شطة التي تر ّوج للحرية النقابية واالنتظام،
باعتبار ذلك و�شيلة اأ�شا�شية لتح�شني �شروط وظروف عملهنّ  .وي�شتعر�ص هذا
الدليل خمتلف اخلطوات ذات ال�شلة بالتوا�شل مع الع ّمال ،وكيفية اإعداد وتنفيذ
التدريب ،واالأن�شطة التي يجب تقدميها اإىل العامالت .كما اأنّ هذا الدليل هو اأداة
مك ّملة لكت ّيب «دليل �شيا�شة النقابات العمالية ب�شاأن مناطق جتهيز ال�شادرات»
(ي�شدر قري ًبا) و»امل�شاواة يف النوع االجتماعي :دليل للمفاو�شة اجلماعية»
( .)1998اإىل ذلكّ ،مت اإعداد دليل مماثل للعامالت الريفيات ،حتت عنوان
«احلرية النقابية للعامالت الريفيات» (.)2011
كان هذا الدليل ثمرة التعاون بني برنامج الرتويج الإعالن منظمة العمل الدولية
ب�شاأن املبادئ واحلقوق االأ�شا�شية يف العمل ،ومكتب االأن�شطة العمالية ،ومكتب
منظمة العمل الدولية القطري يف مانيال ،وفريق العمل الالئق/املكتب القطري
يف بريتوريا ،ومكتب امل�شاواة بني اجلن�شني .وقامت ال�شيدة اأ�شويني �شوثانكار
وال�شيدة رامابريا غوباالكري�شنان بكتابة الدليل .اأما ال�شيدة الين بيغبي ،فتو ّلت
ونتوجه ب�شكر خا�ص لل�شيد اإدوارد الوتون،
تن�شيق امل�شروع والور�شات النموذجيةّ .
وال�شيدة ليزا تورتيل ،وال�شيدة فاني�شا دو ال بليتيري ،وال�شيدة غيتا روالنز ،وال�شيد
كلود اأكبوكايف ،وال�شيدة نيليني ها�شبلز ،وال�شيدة هيلدا تيدالغو وال�شيدة اإنفيوالتا
ت�شينيانغارارا ،على املالحظات القيمة وامل�شاعدة التي قدّموها.
وخ�شو�شا
وال�شكر مو�شول اإىل ا ّإحتادات النقابات العمالية يف الفيليبني،
ً
كونغر�ص النقابات العمالية يف الفيليبني ،وحلف العمل التقدّمي ،و�شبكة الن�شاء
ّ
الحتاد الع ّمال االأحرار ونقابة ع ّمال �شركة «تيميك» الفيليبينية ل�شبه املو�شالت
( )TSPICEUو»كيلو�شانغ مايو اأونو  »Kilusang Mayo Unoو«بارتيدو جن
مانغاغاوا  ،»Partido ng Manggagawaعلى امل�شاركة يف الور�شة النموذجية،
وعلى املالحظات واملدخالت القيمة التي اأ�شيفت على هذا الدليل .و ّمتت بلورة
هذا الدليل بدعم من حكومة ال�شويد.
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معلومات ب�ساأن مناطق جتهيز ال�سادرات
العربية
يف املنطقة
ّ

تفتقر املنطقة العربية اإىل املعلومات والبيانات ذات ال�شلة مبناطق جتهيز ال�شادرات .لكن ي�شري
بحثٌ اأجري على ال�شبكة االإلكرتونية اإىل وجود اأكرث من  1 73منطقة ح ّرة يف املنطقة العربية ،منها
اأمثلة كثرية يف االإمارات العربية املتّحدة ،واملغرب ،واالأردن وم�شر .وغال ًبا ما تندرج املناطق احل ّرة
يف واحدة من اأربع فئات :مناطق التجارة احل ّرة ،مناطق جتهيز ال�شادرات ،املناطق االقت�شادية
اخلا�شة ،واملناطق ال�شناعية .ويعتمد ك ّل بلدٍ اأنظمة وت�شريعات خمتلفة ترعى االأن�شطة االقت�شادية
ّ
التي ت�شطلع بها ال�شركات يف املناطق احل ّرة .على �شبيل املثال ،ال تنطبق عاد ًة قوانني العمل وال�شركات
الوطنية على املناطق احل ّرة ،با�شتثناء ق ّلة قليلة من البلدان ،مثل االأردن ،حيث تخ�شع املناطق احل ّرة
لنف�ص القوانني املح ّلية.
وقد ر ّكزت مناطق جتهيز ال�شادرات يف املنطقة العربية مبعظمها على تعزيز التن ّوع االقت�شادي
واإتاحة فر�ص عمل اأكرب ،والتح ّول من املقاربة الكال�شيكية للتنمية اإىل مقاربة اإمنائية متعدّدة
ح�شتها من اإجمايل اال�شتخدام التي
القطاعات .وتبقى مناطق جتهيز ال�شادرات هام�ش ّية من حيث ّ
�شجلت  0،2يف املائة فقط من اال�شتخدام يف العامل يف �شنة  ،2007مقابل  1،5يف املائة يف ال�شرق
ّ
2
االأو�شط و 1،2يف املائة يف �شمال اأفريقيا.
يف املغربّ ،
تغطي منطقة طنجة احل ّرة اأن�شط ًة مثل االأغذية الزراعية ،واالأقم�شة واجللود ،والتعدين،
وامليكانيك ،واالإلكرتونيات ،والكيميائيات ،والتكنولوجيا الرفيعة .كانت هذه املنطقة حتت�شن 475
�شركة يف كانون االأول/دي�شمرب �شنة  ،2009ويف غ�شون ع�شرة اأعوام من الن�شاط� ،شاهمت منطقة
طنجة احل ّرة يف ا�شتحداث  50،000وظيفة ،وا�شتقطبت ا�شتثمارات بقيمة  530مليون يورو ،و�ش ّكلت
ح�شتها ع�شر (� )10/1شادرات املغرب ،اأي ما ي�شاوي  1،2مليار يورو يف املغرب ،ال تخ�شع ال�شلع
ّ
الداخلة اإىل منطقة طنجة احل ّرة واخلارجة منها للت�شريعات الوطنية ذات ال�شلة بالنقد االأجنبي،
كما اأنّ االأن�شطة التجارية وال�شناعية واخلدمات التي تو ّفرها ال�شركات املوجودة يف منطقة طنجة
احل ّرة لالأ�شواق اخلارجية تتمتّع بح ّرية تبادل مطلقةّ ،
بغ�ص النظر عن جن�ش ّية اجلهة امل�ش ّغلة ومق ّرها.
اأ ّما الإمارات العربية امل ّتحدة ،فقد اأن�شاأت مرافق �شناعية يف قطاعات حمدّدة ذات قيمة م�شافة
عالية ،بحيث توجد حال ًيا  24منطقة ح ّرة من هذا النوع ،اأي ثلث ( )3/1املناطق احل ّرة املوجودة يف
أن�ش َئت يف البداية كمنطقة �شناعية ح ّرة يف �شنة .1995
املنطقة ،وت�شمل منطقة احلمرية احل ّرة التي ا ِ
وكانت وقتذاك ت�شطلع باأن�شطة مثل الت�شنيع والتحويل والتو�شيب والتجميع والتجارة ،باالإ�شافة اإىل
عدد من اخلدمات املختارة .وبني �شنتي  1998و ،2007ارتفع عدد ال�شركات املتواجدة يف تلك املنطقة
من  19اإىل � 2800شركة .يف دولة االإمارات العربية املتّحدة ،ترعى �شلطة املنطقة احل ّرة امل�شتق ّلة
جميع مناطق التجارة احل ّرة ،عل ًما اأنّ قانون ال�شركات الوطني وقانون العمل ال ينطبقان على املناطق
التجارية احل ّرة يف الدولة.
أن�ش َئت مناطق �شناعية موؤهلة مبوجب اتّفاق التجارة احل ّرة املو ّقع مع الواليات
يف حالة الأردن وم�صر ،ا ِ
املتّحدة واإ�شرائيل .وقد دفعت الظروف االقت�شادية بتلك املناطق ال�شناعية املوؤهلة اإىل الرتكيز ب�شكل
1) http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/3101/Free_zones:_Benefits_and_costs.html
2) http://milbergw.files.wordpress.com/200809//epzrevisedwm.pdf
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اأ�شا�شي على �شناعة املالب�ص واالأزياء ،وو ّفر ذلك فر�ص عمل كثرية يف البلدين .لكن يف االأردن ،حظي
ح�شة الع ّمال االأردنيني يف املناطق
الع ّمال املهاجرون
باحل�شة االأكرب من اال�شتخدام ،بحيث تق ّل�شت ّ
ّ
ال�شناعية املوؤهلة ب�شكل ملحوظ ،فهبطت من  70يف املائة يف �شنة  2001اإىل ما دون الـ 25يف املائة يف
�شنة  . 3 2009وجتدر االإ�شارة اإىل اأنّ الع ّمال املهاجرين القادمني من جنوب و�شرق اآ�شيا ي�ش ّكلون اأكرث
من ثالثة اأرباع ( )4/3العاملني يف قطاع �شناعة االألب�شة يف االأردن .اأ ّما يف م�شر ،فيعمل حال ًّيا 700
م�شنع تقري ًبا مبوجب اتّفاق املنطقة ال�شناعية املوؤهّ لة ،وت�ش ّغل تلك امل�شانع اأكرث من  100،000عامل
معظمهم من امل�شر ّيني .ويف �شنة  ،2011اأنتجت امل�شانع املوجودة يف املناطق ال�شناعية املوؤهلة ما
قيمته مليار دوالر من اإجمايل �شادرات االألب�شة/االأقم�شة امل�شر ّية.
ب�شكل عام ،تقدّم جميع املناطق احل ّرة املوجودة يف املنطقة حوافز قانونية/اإدارية�/شريبية
للم�شتثمرين املحتملني .على �شبيل املثال ،تعتمد بلدان مثل االإمارات والبحرين والكويت قوانني
مت�شاهلة يف جمال مت ّلك االأرا�شيّ ،
وتنظم بلدا ٌن اأخرى مثل االأردن والكويت �شوق العمل ب�شكل ي�شمح
با�شتخدام االأجانب ،فيما ترفع بلدان مثل تون�ص القيود التنظيمية عن مدّة العقود .ويف بع�ص احلاالت،
4
ّمت التخ ّلي عن قوانني النقد االأجنبيً ،
مثال يف املغرب و�شوريا وتون�ص.
وتبقى ظروف و�شروط العمل بالن�شبة اإىل الرجال والن�شاء يف مناطق جتهيز ال�شادرات والتمييز يف
مكان العمل وتطبيق معايري العمل الدولية من اأبرز الق�شايا املطروحة للنقا�ص ،ال �ش ّيما يف املناطق
ال�شناعية احل ّرة يف االأردن حيث تتو ّفر املعلومات ذات ال�شلة .يف الواقع ،ت�ش ّغل تلك املناطق قرابة
الـ 40،000عامل 60 ،يف املائة منهم من الن�شاء 5.واجلدير بالذكر اأنّ الكوتا القانونية ال�شتخدام
الع ّمال املعوقني مل تتح ّقق يف  60يف املائة من م�شانع االألب�شة 6.ويتج ّلى التمييز بو�شوح يف اختالف
الدوام الليلي بني الع ّمال الذكور واالإناث .و ّمت التبليغ عن تنامي حاالت التمييز على اأ�شا�ص العرق
واملن�شاأ ،اإذ اأنّ زيادة احل ّد االأدنى لالأجور ُط ِّب َقت على الع ّمال االأردنيني دون �شواهم ،فيما ُط ِّب َقت
زودة االأقدم ّية على الع ّمال غري االأردنيني فقط 7.اإىل ذلك ،كان العرق واللون اأو املن�شاأ من العوامل
امل�شاهمة يف حتديد االأجور يف  46يف املائة من امل�شانع .كما اأظهرت الدرا�شات 8اأنّ م�شانع كثرية
الكم املطلوب من االإجازات
تعزف عن دفع مبلغ اإ�شايف مقابل �شاعات العمل االإ�شافية ،وال متنح ّ
ال�شنوية املدفوعة واإجازات املر�ص و�شواها يف ك ّل �شنة.
ح�شة كبرية
من جهة اأخرى ،ح ّققت منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا جناحات كثرية فكان لها ّ
من االإجنازات بني مئات املناطق احل ّرة املنت�شرة حول العامل .فقد �شاهمت املناطق احل ّرة يف تعزيز
فر�ص ريادة االأعمال واالرتقاء بالن�شاط االقت�شادي يف املنطقة .لكن يجب على برامج املناطق احل ّرة
يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا اأن ت�شتهدف جمموعة اأو�شع من القطاعات االقت�شادية،
فت�شمل االأن�شطة التجارية وال�شناعية واخلدمات املهنية على ح ّد �شواء .لكن يف الوقت عينه ،يجب
ا ّأال يكون ذلك على ح�شاب اال�شتخدام الوطني ،وا ّإال اأثقل العبء على كاهل احلكومة ،اإذ �ش ّرح البنك
الدويل باأنّ املناطق احل ّرة ال ت�ش ّكل �شوى  1،5يف املائة من اإجمايل اال�شتخدام الوطني يف منطقة
9
ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا.
 )3عواد ،ت .وغنيم ،اأ )2009( .اأثر املناطق ال�شناعية املوؤهلة على م�شر واالأردن :حتليل نقدي.

4) http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/3101/Free_zones:_Benefits_and_costs.html
5) http://betterwork.org/global/wp-content/uploads/BWJ-4th-Synthesis-Report-FINAL.pdf

 )6امل�شدر ذاته.
 )7امل�شدر ذاته.
 )8امل�شدر ذاته.

9) http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/3101/Free_zones:_Benefits_and_costs.html

الف�سل الأول مقدمة
 1ــ  1ــ مناطق جتهيز ال�صادرات

بح�شب منظمة العمل الدولية ،مناطق جتهيز ال�شادرات هي «مناطق �شناعية تتّ�شم بحوافز خا�شة
جلذب امل�شتثمرين االأجانب ،حيث تخ�شع املوا ّد امل�شتوردة للمعاجلة اإىل درجة معينة قبل ت�شديرها
10
من جديد».
يف ما يلي اخل�شائ�ص امل�شرتكة ملناطق جتهيز ال�شادرات:

مناطق �شناعية ذات حوافز خا�شة؛
مناطق �شغرية ن�شب ًيا ومنف�شلة جغراف ًيا داخل البلد الواحد ،غال ًبا قرب مرفاأ

اأو مطار دويل؛
ّ

املوجهة نحو الت�شدير والتي توفر �شروط التجارة
الهدف منها جذب ال�شناعت ّ
احلرة وبيئة ناظمة ليربالية؛
11
يتم ت�شدير جميع منتجات املناطق املماثلة.

ب�شكل عامّ ،

املوجه
اأقامت احلكومات يف البلدان النامية مناطق جتهيز ال�شادرات كجزء من ا�شرتاتيجيات النمو ّ
نحو الت�شدير التي ير ّوج لها �شندوق النقد الدويل والبنك الدويل .ويف االأوقات التي تع�شف فيها
االأزمات وتهدّد باإفال�ص الدول االأ�شعف ،تو ّفر مناطق جتهيز ال�شادرات �شل ًة مبا�شرة مع االأ�شواق
االأجنبية و�شبكات االإنتاج العاملية .اإىل ذلك ،تفيد البلدان باأ ّنها بهذه الطريقة تو ّفر ً
�شبيال مبا�ش ًرا
المت�شا�ص فائ�ص اليد العاملة .كما اأنّ ال�شركات ا ً
أي�شا تدرك منافع مناطق جتهيز ال�شادرات وتر ّوج
ب�شكل نا�شط لتو�شيعها .فهي تك�شب من حمدودية ال�شرائب والقيود اجلمركية ،واأنظمة العمل املخ ّففة
12
التي ت�شاهم يف الرقابة على االإدارة يف مكان العمل.
وف ًقا لتقديرات منظمة العمل الدولية ،تتو ّزع حال ًيا  3،500منطقة جتهيز �شادرات حول العامل ،وهي
عاملة يف حواىل  130بلدً ا ومنطقة ،وت�ش ّغل ما يربو على  66مليون عامل .وارتفع عدد البلدان التي
�شجل  116يف  2002و 25يف  .1975لكن يجب
ت�شتخدم هذه املناطق ليبلغ  130يف �شنة  ،2006بعد اأن ّ
التعاطي مع هذه االأرقام بحذر ً
بدال من الت�شليم بها بك ّل يقني ،نظ ًرا اإىل غياب البيانات املوثوقة
وال�شاملة ب�شاأن اأمناط اال�شتخدام ذات ال�شلة مبناطق جتهيز ال�شادرات .وجتدر االإ�شارة اإىل اأنّ اأكرث
13
من  %85من العاملني يف مناطق جتهيز ال�شادرات يرت ّكزون يف القارة االآ�شيوية.
 )10اأوريت فان هريدن ،العمل والق�شايا االجتماعية ذات ال�شلة مبناطق جتهيز ال�شادرات( .تقرير مطروح للمناق�شة يف االجتماع الثالثي
االأطراف ب�شاأن مناطق جتهيز ال�شادرات -البلدان امل�شغّلة ،منظمة العمل الدولية ،جنيف�(1998 ،ص.)11 .
 )11منظمة العمل الدولية (ي�شدر قري ًبا) :دليل �شيا�شات النقابات العمالية ب�شاأن مناطق جتهيز ال�شادرات.
 )12جاميي ك .مكالوم ،مناطق تهيز ال�شادرات :بيانات مقارنة من ال�شني وهوندورا�ص ونيكاراغوا وجنوب اأفريقيا ،منظمة العمل الدولية،
جنيف� ،2011 ،ص.3 .
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_158364.pdf

 )13منظمة العمل الدولية (ي�شدر قري ًبا) اأد ّلة �شيا�شات النقابات العمالية ب�شاأن مناطق جتهيز ال�شادرات.
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4
واجلدير بالذكر اأنّ القوى العاملة يف قطاع جتهيز ال�شادرات ب�شكل اإجمايل اأكرب بكثري ،الأ ّنها ت�شمل
العاملني يف من�شاآت قد تكون موجودة خارج مناطق جتهيز ال�شادرات لك ّنها نا�شطة يف جمال االإنتاج
املوجه نحو الت�شدير .ويف حني ّمت ت�شميم هذا الدليل بحيث ير ّكز على مناطق جتهيز ال�شادرات ،قد
ّ
جتد النقابات الع ّمالية اأنّ الكثري من اال�شرتاتيجيات قابلة للتطبيق يف قطاع جتهيز ال�شادرات االأو�شع،
خ�شو�شا اأنّ الكثري من امل�شاكل املرتبطة مبناطق جتهيز ال�شادرات (مثل االإعفاءات من قوانني العمل)
ً
املوجهة نحو الت�شدير خارج مناطق جتهيز ال�شادرات.
تن�شحب ب�شكل متزايد على ال�شناعات ّ
لقد اأق ّرت منظمة العمل الدولية واالحتادات العاملية والنقابات الع ّمالية على امل�شتوى الوطني باحلاجة
امللحة اإىل تعزيز العمل الالئق 14يف مناطق جتهيز ال�شادرات .لكن من ال�شعب جدًّا و�شع جمموعة
ّ
موحدة من اال�شرتاتيجيات من اأجل حت�شني االأو�شاع يف مناطق جتهيز ال�شادرات ،نظ ًرا اإىل التفاوت
ّ
بني خمتلف املناطق .ويربز تن ّوع ملحوظ يف طبيعة من�شاآت مناطق جتهيز ال�شادرات وممار�شات
اال�شتخدام التي تعتمدها ،بني اآ�شيا واأفريقيا ،ومن الت�شنيع اإىل اخلدمات ،ومن املناطق احل�شرية
ذات التقنية العالية اإىل مناطق االأعمال التجارية الزراعية الريفية الكبرية ،اإىل ح ّد اأنّ منظمة العمل
15
الدولية اأ�شارت يف �شنة  2008اإىل اأنّ «ما من ح ّل واحد ينا�شب اجلميع من اأجل �شمان العمل الالئق».
لكن يف املقابل ،يربز عن�شران ثابتان ،بح�شب منظمات كثرية وعدد من العلماء.
 اأول ،يف حني اأنّ مناطق جتهيز ال�شادرات قد حت ّولت وتن ّوعت يف ال�شنوات اخلم�شني
اجللي اأنّ العن�شر امل�شرتك على اختالف االأماكن واالأزمان هو اأنّ الن�شاء
املا�شية« ،من
ّ
ي�ش ّكلن جوهر القوى العاملة 16».وغال ًبا ما ت�ش ّكل الن�شاء اأكرثية الع ّمال يف من�شاآت مناطق
جتهيز ال�شادرات ،ويف بع�ص املناطق وبع�ص اأنواع العمل ،قد ت�شل ن�شبة الن�شاء من القوى
العاملة اإىل  100يف املائة .وكما ت�شرح اإحدى اإ�شدارات منظمة العمل الدولية ب�شاأن حقوق
يتم ا�شتثمار راأ�ص املال الدويل يف االإنتاج االأكرث كثاف ًة للعمالة،
املراأة العاملة« ،غال ًبا ما ّ
ّ
الذي تهيمن عليه اأكرثية ن�شائية يف معظم االأحيان ،نظ ًرا اإىل تدين االأجور التي تتقا�شاها
العامالت يف تلك القطاعات 17».يف هذا ال�شياق ،يظهر اأنّ امل�شاكل االأ�شا�شية التي تواجهها
هوؤالء العامالت هي نف�شها على اختالف املناطق ،وبقيت على حالها على م ّر ال�شنوات.
وت�شمل تلك امل�شاكل التمييز يف مكان العمل ،والتح ّر�ص اجلن�شي ،والهواج�ص املتّ�شلة باإجازة
االأمومة ورعاية االأطفال� .شحي ٌح اأنّ تلك امل�شاكل متفاوتة احلدّة ،حيث اأنّ االنتهاكات تكون
اأق ّل برو ًزا يف عمليات مناطق جتهيز ال�شادرات التي ت�شتخدم ع ّم ًاال ذوي مهارات عالية
ً
ومردود اأف�شل -
ورجاال اأكرث  -مثل مراكز االتّ�شال وعمليات اخلدمات املالية .غري اأنّ
الن�شاء اللواتي يوؤدّين تلك العمليات ي�شفن يف معظم االأحيان االنتهاكات ذاتها .ويبدو اأنّ
 )14ت�شدّد اأجندة العمل الالئق على الرتويج الأربعة اأهداف :ا�شتحداث فر�ص العمل ،و�شمان احلقوق يف العمل ،توفري احلماية االجتماعية،
وتعزيز احلوار االجتماعي .للمزيد من املعلومات ،راجع املوقع االإلكرتوين

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--en/index.htm
 )15منظمة العمل الدولية ،تقرير ب�شاأن مبادرة  ، InFocusاآذار/مار�ص  ،5/ESP/301.GB .2008بالرغم من االإ�شارة فقط اإىل مناطق

متاما على قطاع جتهيز ال�شادرات االأو�شع.
جتهيز ال�شادرات ،يجب القول اإنّ هذا التقرير ينطبق ً
 )16مايومي موروياما ونوبوكو يوكوتا  ،مراجعة ق�شايا العمل والنوع االجتماعي يف مناطق جتهيز ال�شادرات :حاالت كوريا اجلنوبية وبنغالد�ص
والهند ،ورقة مناق�شة معهد االقت�شادات النامية رقم � ،2008 ،174ص.29 .
 )17منظمة العمل الدولية ،األفباء حقوق املراأة العاملة وامل�شاواة بني اجلن�شني ،الطبعة الثانية� ،2007 ،ص95 .
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/
wcms_087314.pdf
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م�شاكل اأخرى مثل �شاعات العمل املفرطة و�شاعات العمل االإ�شافية غري املدفوعة قد تكون
�شائعة لدى الن�شاء والرجال ،لك ّنها حتدث اأث ًرا اأكرب على بع�ص الن�شاء العامالت ،نظ ًرا اإىل
اأنّ املراأة تتح ّمل العبء االأكرب من م�شوؤولية املهام املنزلية يف اأماكن كثرية.


ثان ًيا ،تواجه النقابات الع ّمالية مقاومة �شديدة يف مناطق جتهيز ال�شادرات ،على اختالف
االأقاليم 18.ويبقى هذا الواقع قائ ًما بالرغم من ال�شغوط الدولية التي متار�شها الهيئتان
االإ�شرافيتان التابعتان ملنظمة العمل الدولية (يرد و�شف مط ّول لهما اأدناه)ّ ،
واالحتادات
الوطنية وجمموعات ك�شب التاأييد ،ما اأدّى اإىل رفع معظم القيود القانونية املفرو�شة
على اأن�شطة النقابات الع ّمالية يف مناطق جتهيز ال�شادرات .وقد حلظت منظمة العمل
�شيوعا التي تبديها منظمات العمال يف ما
الدولية يف �شنة  2003اأنّ «املالحظات االأكرث ً
يخ�ص مناطق جتهيز ال�شادرات ترتبط مببداأ احل ّرية النقابية واالعرتاف الفعلي باحلقّ
يف املفاو�شة اجلماعية ،19»،وكانت هذه احلالة ال تزل قائمة يف وقت كتابة هذا الدليل.
ويف معظم االأحيان تتّ�شم من�شاآـ مناطق جتهيز ال�شادرات حول العامل ّ
بتدين كثافة وجود
النقابات الع ّمالية ،وارتفاع عدد مم ّثلي النقابات الع ّمالية الذين ُمينعون من الو�شول اإىل
20
الع ّمال ،وارتفاع ن�شبة املمار�شات امل�شادّة للنقابات.

نظ ًرا اإىل نطاق املن�شاآت يف مناطق جتهيز ال�شادرات ،ودور العامالت املحوري فيها ،واأهمية احلرية
 )18موروياما ،اأنظر احلا�شية � ،17ص.8-7 .
 )19منظمة العمل الدولية� ،شيا�شة اال�شتخدام وال�شيا�شة االجتماعية ذات ال�شلة مبناطق جتهيز ال�شادرات ،اآذار/مار�ص /286.GB ،2003
� ،3/ESPص 8
 )20رامابريا غوباالكري�شنان احلرية النقابية واملفاو�شة اجلماعية يف مناطق جتهيز ال�شادرات :دور اآليات منظمة العمل الدولية االإ�شرافية.
منظمة العمل الدولية ،ق�شم معايري العمل الدولية ،ورقة العمل � ،2007 ،1ص .8
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النقابية باعتبارها من احلقوق اخلا�شة مبكان العمل؛ وعلى �شوء اأهمية دور ّ
االحتادات يف تعزيز
�شروط وظروف اأف�شل يف العمل من خالل املفاو�شة اجلماعية ،يربز جل ًيا اأنّ الرتكيز على تنظيم
الن�شاء العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات قد اأ�شبح اأولوية ق�شوى.

 1ــ  2ــ العمل الالئق

كما جاء اأعاله ،بادرت منظمة العمل الدولية ومعها االحتادات الع ّمالية على امل�شتوى الوطني اإىل
مناق�شة اأهمية تعزيز العمل الالئق يف مناطق جتهيز ال�شادرات .وف ًقا لتعريف منظمة العمل الدولية،
ي�شتند العمل الالئق اإىل فكرة اأنّ العمل يجب اأن ي�شاهم يف حتقيق رفاه االأفراد ،واالأ�شر ،واملجتمعات
ً
وو�شوال اإىل التنمية الوطنية
املحلية ،والبلدان على م�شتويات كثرية ،بد ًءا بالكرامة االإن�شانية االأ�شا�شية
امل�شتدامة .وي�شدّد برنامج العمل الالئق التابع ملنظمة العمل الدولية على اأهمية ا�شتحداث فر�ص العمل،
وتعزيز احلقوق يف العمل ،واحلماية االجتماعية واحلوار االجتماعي .لكن غال ًبا ما يفتقر العاملون يف
مناطق جتهيز ال�شادرات اإىل العمل الالئق ،اإذ ال ميلك اأ�شحاب العمل االإرادة واملوارد ال�شرورية
الحرتام قوانني العمل ذات ال�شلة بحقوق الع ّمال ،وال متلك احلكومات املوارد الالزمة الإنفاذ القوانني
وم�شاءلة اأ�شحاب العمل .وباالإ�شافة اإىل التمييز على اأ�شا�ص النوع االجتماعي والقيود املفرو�شة على
حقوق احلرية النقابية املذكورة اأعاله ،تنت�شر �شاعات العمل االإ�شافية املفرطة واالإجبارية يف اأماكن
21
العمل يف مناطق جتهيز ال�شادرات ،وتكرث انتهاكات اأنظمة ال�شالمة وال�شحة املهنيتني.
لي�شت احلرية النقابية للعامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات بح ّد ذاتها ح ًّقا من حقوق مكان
العمل اجلوهرية فح�شب ،بل هي ا ً
أي�شا عام ٌل اأ�شا�شي لتعزيز احرتام حقوق حمورية اأخرى وحت�شني
�شروط وظروف العمل .وي�شاهم �شمان احلرية النقابية للع ّمال ووجود نقابات ع ّمالية قوية وامل�شاركة
يف املفاو�شة اجلماعية اإل جانب اأ�شحاب العمل يف التخفيف من التمييز يف اال�شتخدام ،وحت�شني
ال�شالمة وال�شحة املهنيتني وا�شتحداث بيئات عمل اأكرث اإن�شاني ًة.

 1ــ  3ــ الهدف من الدليل

ّمت ت�شميم هذا الكت ّيب كدليل عملي للنقابات العمالية التي تعمل على تخطيط برامج مع الن�شاء
ويتوجه هذا الدليل
العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات من اأجل تدريبهنّ على احلرية النقابيةّ .
�شيتم حتديدهم وانتقاوؤهم من جانب ّ
االحتاد من اأجل تطبيق تلك الربامج .وقد
اإىل املد ّربني الذين ّ
ّ
مي�شرين من خارجها .ومن �شاأن الدليل اأن يغطي
يكون املد ّربون من العاملني يف النقابة العمالية ،اأو ّ
املجاالت التالية:
 م�شاعدة املد ّربني على التوا�شل مع الن�شاء العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات.
 توفري ملحة �شاملة عن العوائق التقليدية لالنتظام يف مناطق جتهيز ال�شادرات ،لكي
مو�شوعا للتفكري واملناق�شة للمد ّربني يف اجتماعاتهم مع الع ّمال.
تكون
ً
اخلا�شة،
 اقرتاح منهجيات مل�شاعدة الن�شاء العامالت على حتديد احلواجز يف حاالتهنّ
ّ
وفر�ص االنتظام.

 )21جاميي ك .مكالوم ،مناطق جتهيز ال�شادرات :بيانات مقارنة من ال�شني وهوندورا�ص ونيكاراغوا وجنوب اأفريقيا ،منظمة العمل
الدولية ،جنيف� ،2011 ،ص4-3 .
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_158364.pdf
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تقدمي اأفكار قد تكون مفيدة بالن�شبة اإىل العامالت يف بلورة اال�شرتاتيجيات الرامية اإىل
ّ
تخطي العوائق اأو اال�شتفادة من الفر�ص.

وتهدف هذه املقاربة اإىل اإطالع العامالت على كيفية االنتظام وتطوير املهارات القيادية .كما اأ ّنها
تر ّكز على جتهيزهنّ لالرتقاء باالأهداف التالية:
 حتديد احللفاء للح�شول على الدعم يف عملية االنتظام ،وامل�شورة القانونية ،اأو لتاأمني
اخلدمات ال�شرورية.
 تنظيم حمالت لالإ�شالح القانوين بال�شراكة مع احللفاء ،من اأجل تعزيز واحرتام احلقّ
يف االنتظام يف مناطق جتهيز ال�شادرات.
 ت�شكيل ّاحتادات جديدة ،اأو العمل مع ّ
االحتادات القائمة من اأجل ت�شكيل الهيكليات
املرحبة بفئات الع ّمال اجلديدة الوافدة اإىل القوى العاملة من خالل مناطق
التنظيمية ّ
جتهيز ال�شادرات :الن�شاء ب�شكل عام طب ًعا ،لكن ا ً
أي�شا الع ّمال املهاجرين واالأ�شغر
�ش ًّنا.
واخلا�شة
ُ�ش ِّمم هذا الكتيب كاأداة عاملية ،ويعجز بالتايل عن التط ّرق اإىل جميع التفا�شيل املحدّدة
ّ
املي�شرون اإىل التعامل مع هذا
ببلد واحد دون �شواه اأو قطاع واحد دون �شواه .نتيجة لذلك� ،شي�شطر ّ
للمي�شرين اأن ي�شتمدّوا االإلهام من جمموعة
الدليل وتكييفه .غري اأنّ البعد العاملي لهذا الكت ّيب �شي�شمح ّ
وا�شعة من التجارب واالأمثلة من اأجل ت�شوير املقاربات املحتملة لتنظيم الن�شاء العامالت يف مناطق
جتهيز ال�شادرات.
ال ّ
اخلا�شة بالن�شاء العامالت والنقابات الع ّمالية يف مناطق جتهيز
يغطي الكت ّيب جميع اجلوانب
ّ
ال�شادرات .بل ير ّكز على مو�شوع اأكرث حمدودية ،وهو حقوق االنتظام وا�شرتاتيجية االنتظام.
املي�شرين نحو املوارد املتو ّفرة �شمن منظومة منظمة العمل
وحيث كان مالئ ًماّ ،
يوجه هذا الدليل ّ
الدولية وخارجها ،والتي تتط ّرق اإىل عدد من االأدوار املحورية التي يجب اأن ت�شطلع بها النقابات
الع ّمالية من اأجل االرتقاء بحقوق الع ّمال كاملفاو�شة اجلماعية على �شبيل املثال .اإىل ذلك ،يف حني
ً
ملحوظا من العوامل االأخرى التي تطرح حتدّيات اأمام ا�شرتاتيجيات
يذكر ويعالج هذا الكت ّيب عددًا
ّ
االحتادات التقليدية اخلا�شة بتنظيم العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات -مثل كثافة وجود الع ّمال
املهاجرين ،اأو ا�شتعمال عقود اال�شتخدام غري النظاميةّ -متت معاجلة هذه الق�شايا با�شتفا�شة اأكرب
يف وثائق اأخرى اأ�شدرتها منظمة العمل الدولية ،اأو ّ
االحتادات العاملية ،اأو �شواها .وي�شري هذا الكت ّيب
اإىل تلك املراجع ا ً
أي�شا.
فهم لدى العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات حلقوقهنّ والتزامهنّ
يرمي هذا الدليل اإىل بناء ٍ
ً
مبمار�شة احلقّ يف احلرية النقابية ،ب�شفتها �شرطا من ال�شروط امل�شبقة الإر�شاء احلوار االجتماعي
وامل�شاركة يف املفاو�شة اجلماعية .للمزيد من املعلومات ب�شاأن املوا�شيع املتّ�شلة بالن�شاء العامالت،
ُيرجى مراجعة كت ّيب «امل�شاواة يف النوع االجتماعي :دليل للمفاو�شة اجلماعية» 22و«اأد ّلة �شيا�شات
النقابات الع ّمالية ب�شاأن مناطق جتهيز ال�شادرات» ،23من من�شورات منظمة العمل الدولية.
منظمة العمل الدوليةhttp://www.ilo.org/actrav/what/pubs/lang--en/docName--WCMS_113700/index.htm 2002 ،

)22
 )23منظمة العمل الدولية ،ي�شدر قري ًبا.
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املي�رص
الف�سل الثاين مالحظة اإىل
ّ
 2ــ  1ــ الإعداد

يجب اأن يكون املد ّرب جاهزً ا لنقل معلومات ب�شاأن قانون العمل املح ّلي ،وكيف ي�شمح للنقابات اأن
وتت�شجل ،وتفاو�ص ،اأو تت�ش ّرف با�شم اأع�شائهاً ،
ف�شال عن القوانني املحدّدة ذات ال�شلة
تتك ّون،
ّ
مبناطق جتهيز ال�شادرات يف البالد.
ومبا اأنّ هذا الكت ّيب يتّ�شم ببعد عاملي ،ال ميكنه توفري اأي ملحة عن القوانني املح ّلية .لكنّ املد ّرب
مدع ٌّو اإىل مراجعة املوا�شيع التالية ،مع االإ�شارة اإىل قانون العمل الوطني والد�شتور واملرا�شيم املح ّلية
وقوانني مناطق جتهيز ال�شادرات بح�شب ال�شرورة:






االأحكام العا ّمة التي حتمي احل ّرية النقابية يف الد�شتور اأو يف امليثاق الوطني؛
ن�شت عليه قوانني العمل ،مبا فيه جميع اخلطوات
االإطار القانوين للنقابات الع ّمالية ،كما ّ
الالزمة لت�شجيل النقابات واملفاو�شة اجلماعية؛
القوانني اخلا�شة مبناطق جتهيز ال�شادرات ،اإن ُو ِجدَ ت ،والتي تعالج حقوق النقابات
العمالية وحماية اال�شتخدام؛
االأحكام ذات ال�شلة بالتمييز على اأ�شا�ص النوع االجتماعي وحماية االأمومة يف مكان العمل،
التي قد ترد يف الد�شتور اأو قوانني العمل اأو القوانني اخلا�شة بامل�شاواة يف النوع االجتماعي؛
االأحكام التي ت�شمل الرعاية النهارية (اأو احل�شانة) اأو �شواها من اأنواع رعاية االأطفال،
�شواء كانت مقدّمة من الدولة اأو من �شاحب العمل.

للمزيد من املعلومات ب�شاأن بلدان مع ّينة وتو�شية منظمة العمل الدولية واملالحظات املتع ّلقة بق�شايا
مثل احل ّرية النقابية ،باإمكان املد ّرب اللجوء اإىل قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية
ّ
لالطالع على التعليقات وقوائم امل�شادقة.
ويت�ش ّمن الف�شل اخلام�ص اقرتاحات عملية ب�شاأن كيفية تاأطري النقا�ص ب�شاأن هذه النقاط خالل التدريب.
ILOLEX

 2ــ  2ـــ حتليل ال�صياق

تن�ص االتفاقيتان رقم  87و 98ملنظمة العمل الدولية على حماية احلق يف االنتظام (اأنظر الف�شل
فيما ّ
 ،)3يفتقر العاملون يف مناطق جتهيز ال�شادرات ب�شكل عام اإىل احلقوق املماثلة ،وال ي�شتفيدون من
منافع الع�شوية يف النقابات العمالية نتيجة الأحد العوامل التالية اأو عدد منها:
 وجود ثغرات يف القانون املح ّلي ،غال ًبا ب�شبب ا�شتثناء مناطق جتهيز ال�شادرات من تغطية
قوانني العمل الكاملة؛
 ف�شل الدولة يف حماية احلقوق النقابية؛
)24

/http://www.ilo.org/ilolex/english
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ممار�شات اأ�شحاب العمل يف مناطق جتهيز ال�شادرات يف البلد؛
التنميط اجلن�شاين واملواقف الثقافية ال�شلبية �ش ّد املراأة.

املهم توجيه جمموعة امل�شاركني يف عدد من
خالل التدريب ،وكما ورد يف الف�شل اخلام�ص� ،شيكون من ّ
التمارين الرامية اإىل م�شاعدتهم على حتديد كيفية تفاعل هذه العوامل يف خمتلف �شياقات عملهم
اخلا�شة .بعد ذلك ،ميكن �شمن املجموعة مناق�شة كيفية تطوير اال�شرتاتيجيات من اأجل مواجهة
العوائق ّ
وتخطيها .حت�ش ًريا للتدريب ،يجب اأن يتاآلف املد ّرب مع القانون الدويل كما �شبق ذكره يف
الف�شل الثالث ،ومع املمار�شات امل�شادّة التي تنتهجها الدولة والتي مت و�شفها يف الف�شل ال�شاد�ص.
وي�شاهم تبادل هذه املعلومات االأ�شا�شية يف توفري القاعدة الالزمة للن�شاء العامالت من اأجل اإقامة
مناق�شات جمدية ب�شاأن و�شعهنّ  ،والنظر يف اخليارات املمكنة لتغيري هذا الو�شع .اأ ّما ب�شاأن ممار�شات
اأ�شحاب العمل ،ف�شتكون العامالت خري من ي�شفها يف �شياقهنّ اخلا�ص .ويجب اأن يتمتّعن بالقدرة
اخلا�ص لكيفية تاأثري التنميط اجلن�شاين على حياتهنّ اليومية.
على ت�شاطر حتليلهنّ
ّ

 2ـــ  3ـــ التوا�صل مع الن�صاء العامالت

يتعني على النقابة الع ّمالية اإجراء تقييم الأماكن اإقامة الن�شاء العامالت ،واأنواع الفئات االجتماعية
ّ
التي ينتمني اإليها ،والق�شايا امله ّمة بالن�شبة اإليهنّ  ،وم�شتواهنّ التعليمي واالإملام بحقوقهنّ  .اإىل ذلك،
يجب اأن تاأخذ النقابة بعني االعتبار العوامل املرتبطة مبكان العملً ،
مثال :هل تنتمي جميع العامالت
املعنيات اإىل املن�شاأة ذاتها؟ هل يتواجدن يف منطقة جتهيز ال�شادرات ذاتها؟ وعلى اأ�شا�ص هذين
العاملني ،قد تق ّرر النقابة اختيار ً
بع�شا من اال�شرتاتيجيات التالية اأو جميعها:
تزويدهن باخلدمات التي
اأ) بناء الثقة والت�صال مع الن�صاء العامالت من خالل
ّ
ال�شحة،
قد يحتجن اإليها .ميكن اأن ت�شمل تلك اخلدمات �شفوف حمو االأ ّمية ،وخم ّيمات
ّ
وجمموعات االدّخار والقرو�ص ،وامل�شاعدة القانونية .وت�شاهم هذه االأن�شطة يف اإن�شاء عالقات بني
العامالت وو�شعهنّ يف اتّ�شال منتظم مع النقابة .كما اأنّ االأن�شطة �شمن جمموعات مثل االدّخار

10
واالإقرا�ص اأو امل�شاعدة الذاتية توؤدّي اإىل اكت�شاب العامالت مهارات متع ّلقة بالعمل اجلماعي
وانتخاب املم ّثلني وتنظيم االجتماعات .و�شتكون هذه املهارات بالغة االأه ّمية لي�شطلعن بدورهنّ
فهم
يف امل�شتقبل كاأع�شاء اأقوياء يف النقابات .كما ت�شاهم املجموعات وال�شبكات املماثلة يف بلورة ٍ
اأف�شل ملبداأ الت�شامن يف �شفوف الع ّمال ،وقدرة اأكرب على حتديد الق�شايا والهواج�ص امل�شرتكة بني
اجلميع .و ُيعترب ذلك خطوة كبرية وها ّمة نحو بناء ّ
االحتادات الع ّمالية.
ب) طلب امل�صاعدة من املنظمات الن�صائية التي قد تكون نا�صطة ا اً
أ�صال يف خدمة
العامالت يف مناطق جتهيز ال�صادرات .قد متلك تلك املنظمات برامج قائمة لالرتقاء
بحقوق املراأة يف مكان العمل ،اأو قد تكون بالفعل نا�شطة يف توفري اخلدمات على م�شتوى املجتمع
املح ّلي التي ت�شتفيد منها العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات ،مثل دور احل�شانة لالأطفال.
باأي حال ،قد ت�شتطيع النقابة اأن تع ّول على اأوا�شر الثقة وال�شبكات التي ّمت اإر�شاوؤها بني الع ّمال
ببديل عن النقابات
واملنظمات املماثلة،
خ�شو�شا واأنّ تلك املنظمات تعرتف عن حقّ باأ ّنها لي�شت ٍ
ً
الع ّمالية.
ج) تعزيز بروز النقابة يف منطقة جتهيز ال�صادرات .اإذا كانت النقابة التي جتري هذا
التدريب تعمل ا ً
أ�شال على التنظيم يف منطقة جتهيز ال�شادرات ،قد ترغب يف الرتويج الأي حمالت
ّ
تنظمها ب�شاأن ق�شايا حمدّدة خا�شة مبكان العمل اأو باحلقوق االأ�شمل املطلوبة من الدولة .ويف حال متّ
اإبالغ الع ّمال باأنّ النقابة نا�شطة يف مناه�شة القوانني اأو �شيا�شات اال�شتخدام غري املن�شفة -ميكن اأن
ي�شمل ذلك القوانني وال�شيا�شات التي مت ّيز �شد الع ّمال و/اأو العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات-
�،شي�شاهم ذلك يف طماأنتهم ب�شاأن ح�شن نية النقابة وجهوزيتها للمدافعة عن الق�شايا الها ّمة بالن�شبة
اإليهم .باالإ�شافة اإىل ذلك ،قد ي�ش ّكل تنظيم التظاهرات التي ي�شتطيع الع ّمال امل�شاركة فيها (لكن ال
جربون على ذلك) متهيدً ا جلمعهم الأغرا�ص التدريب .لكن ،بح�شب م�شتوى التخويف والرقابة يف
ُي َ
تف�شل النقابة ّ
منطقة جتهيز ال�شادرات ،ميكن اأن ّ
توخي احلذر لدى اتّخاذ اأي خطوات قد توؤدّي اإىل
مواجهة اأو خماطر تفوق ا�شتعداد الع ّمال.
املهم اأن تكون هذه املوا ّد �شهلة
د) الرتويج لالجتماع من خالل املل�صقات واملن�صورات .من ّ
الفهم بالن�شبة اإىل الن�شاء العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات .وحيث تكون م�شتويات االإملام
ر�شومات و�شور اأو
بالقراءة والكتابة متد ّنية يف �شفوف الع ّمال ،قد تت�ش ّمن املل�شقات واملن�شورات
ٍ
�شواها .وحيث ترمي املوا ّد اإىل نقل فكرة عن بع�ص الق�شايا التي قد يرغب الع ّمال يف مناق�شتها م ًعا،
املهم اأن ت�ش ّور تلك املوا ّد جتارب فعلية يف مكان العمل،
مثل �شاعات العمل املفرطة اأو التح ّر�ص ،من ّ
ً
بدال من الرتكيز على االأفكار املج ّردة اأو املبالغة .ومن �شاأن ذلك اأن يزيد اإىل اأق�شى حدود قدرة
الن�شاء على التماثل مع الق�شايا امل�ش ّورة ،وال�شعي اإىل اإيجاد م�شاحة جماعية .واأ�شو ًة بالتظاهرات،
من املفيد النظر بحذر يف ظروف الرقابة و/اأو التخويف يف مناطق جتهيز ال�شادرات قبل ال�شروع
بنوع مماثل من التوا�شل العام.
ه) تنظيم الجتماعات الأولية على امل�صتوى املجتمعي .نظ ًرا اإىل امل�شتوى العايل من الرقابة
عموما من غري الواقعي
والتخويف الذي تتّ�شم به عمليات كثرية يف منطقة جتهيز ال�شادرات ،يكون ً
ال�شعي اإىل التوا�شل مع الن�شاء يف مكان العمل ،ويف حال �شعرنَ اأنّ التدريب اأو ن�شاط التنظيم يهدّد
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وظيفتهنّ  ،قد يثنيهنّ ذلك عن اأي م�شاركة اإ�شافية .لذلك ،قد يكون من االأف�شل تفادي عقد االجتماع
يف قاعة تابعة للنقابة ،يف حال وجود اأي �شبب يدعو اإىل القلق من الو�شم االجتماعي ج ّراء م�شاركة
املراأة يف النقابات العمالية ،اأو اإذا كان التن ّقل للو�شول اإىل مكتب النقابة يتط ّلب رحلة طويلة .لهذه
االأ�شباب اأو ّرمبا �شواها ،قد يكون من اأكرث �شهول ًة واأق ّل خطورة عقد االجتماعات يف املجتمع املح ّلي،
ما قد يجعل الن�شاء اللواتي تردّدن بداي ًة يف امل�شاركة اأكرث ا�شتعدادًا للح�شور عند روؤية اجلريان
واالأ�شدقاء يف طريقهم اإىل االجتماعات .حتّى اأ ّنه من املمكن بالن�شبة اإىل العامالت امل�شاركات يف
عملية التدريب و/اأو املد ّربني اأنف�شهم زيارة البيت تلو االآخر لت�شجيع الن�شاء االأخريات على امل�شاركة.
املهم جدًّا اأن تُع َقد االجتماعات بقيادة ن�شائية ب�شكل اأ�شا�شي
و) توظيف املد ّربات
واملي�صرات .من ّ
ّ
(اأو ب�شكل كامل ،بح�شب البيئة االجتماعية والثقافية) ،الأنّ الن�شاء العامالت يف بع�ص املناطق قد
يرتدّدن يف البداية ب�شاأن امل�شاركة يف ن�شاط مع الرجال .اإىل ذلك ،يف حال كان ح ّيز االجتماع ي�شاهم
دائ ًما يف تعزيز عالقات النفوذ التقليدية بني الن�شاء والرجال بحيث يكون الرجل يف موقع ال�شلطة
املرجح اأن يوؤدّي التدريب اإىل بناء قدرات الن�شاء العامالت ،اأو اإىل م�شاركتهنّ
والقيادة ،من غري ّ
بفعالية اأكرب يف النقابة.

 2ــ  4ــ اإدارة ديناميكية املجموعة

يجب اأن يكون املد ّرب واع ًيا لوجود بع�ص ال�شبل املمكنة التي ميكن من خاللها اأن ت�شاهم البيئة
االجتماعية والثقافية لعمل الن�شاء يف مناطق جتهيز ال�شادرات يف زيادة حتدّيات االنتظام .وتربز
العوائق على م�شتويات خمتلف ،مبا فيها ما يلي:
 احتمال ممانعة املجتمع لتمكني املراأة يف مكان العمل ،والقواعد الثقافية ذات ال�شلة باأدوار
اجلن�شني املالئمة؛
اخلا�شة جتاه اأنف�شهنّ ؛
 خلفية الن�شاء العامالت وروؤياهنّ
ّ
 التوتّرات املتع ّلقة باالختالفات بني العامالت ،مبا فيها االنتماءات ال�شيا�شية ،واملمار�شات
الدينية ،والهويات القبل ّية ،واخللفيات الطائفية؛
 العوائق العمل ّية ،مثل اختالف اللغة.
وبالرغم من احتمال عدم مناق�شة هذه الق�شايا على االإطالق ب�شكل علني خالل التدريب ،غري اأ ّنها
بع�ص منها ب�شكل �شمني،
توؤ ّثر بالتاأكيد على خلفية املحادثات ،وقد يرغب املد ّرب يف االإ�شارة غلى ٍ
عندما تبداأ العامالت مبناق�شة كيفية و�شع ا�شرتاتيجية مالئمة لالنتظام.


من هنّ العامالت؟ غال ًبا ما تكون الن�شاء العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات يافعات،
متاما بالقراءة والكتابة .وف ًقا لو�شف
وبح�شب نوع العمل الذي يوؤدّينه ،قد ال يكنّ مل ّمات ً
منظمة العمل الدولية ،غال ًبا ما تكون هوؤالء العامالت “من ال�شكان االأ�شليني ومهاجرات
من املناطق الريفية اإىل املناطق احل�شرية واملدن للم ّرة االأوىل يف حياتهنّ  ،حيث يع�شن
جتربتهنّ االأوىل يف �شوق العمل وبدون اأي خربة نقاب ّية �شابقة .عاد ًة ،تكمن الن�شاء العامالت
يف مناطق جتهيز ال�شادرات يف اأ�شفل �شل�شلة القيمة العاملية ،ويواجهن م�شاكل كثرية مبا
فيها عدم االأمن الوظيفي ،و�شعوبة الو�شول اإىل حماية االأمومة ،والتح ّر�ص اجلن�شي اأو غياب
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التمثيل يف الهيكليات النقابية» .25ويجب اأن يدخل ذلك يف اأي عملية احت�شاب التح�شريات
الالزمةّ ،رمبا بال�شراكة مع جمموعات اأخرى من املجتمع املدين ،قبل اأن ت�شبح الن�شاء
جاهزات لتو�شيف اأنف�شهنّ كعامالت وللم�شاركة يف التح ّرك يف مكان العمل.


ما هي القوا�صم امل�صرتكة بني العامالت؟ يف بع�ص مناطق جتهيز ال�شادرات ،قد تتواجد
عامالتٌ يتحدّرن من خلفيات كثرية وخمتلفة ،على اختالف اللغة وم�شتوى املهارات
والثقافات واالأديان والتقاليد النقابية .لكن لي�شت هذه االختالفات منفرد ًة كانت اأو
جمتمع ًة عائ ًقا يحول دون االنتظام ،كما اأنّ النقابات العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات
يف بلدان كثرية قد جنحت حتّى يف التقريب بني ع ّم ٍال ينتمون اإىل مع�شكرين متنازعني يف
يتم التعامل مع تلك االختالفات با�شتخفاف.
حرب اإثنية اأو دينية .لكنّ يجب باأي حال ا ّأال ّ



من اأين تاأتي العامالت؟ يف معظم االأحيان ،تكون العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات
مهاجرات ،ياأتني اإ ّما من املناطق الريفية �شمن البلد نف�شه اأو من بلدان اأخرى حتّى ،وغال ًباأ
ما ياأتني من حاالت فقر .قد يعني ذلك اأ ّنهن يف اأكرثية احلاالت يعملن ب�شكل اأ�شا�شي من
اأجل اإر�شال املال اإىل عائالتهنّ يف الديار .ونظ ًرا اإىل اأنّ الع ّمال املهاجرين ال يح�شلون
عاد ًة على عقود عمل ر�شمية ،وال ّ
تغطيهم ا ٌّأي من قوانني العمل القائمة ،يواجهون يف
الكثري من احلاالت عقوبات اأكرث �شرام ًة ب�شبب االأن�شطة النقابية ،ويك�شبون ً
ماال اأق ّل من
الع ّمال الوطنيني .لهذا ال�شبب ،تدخل ن�شاء كثريات اإىل جماالت العمل يف مناطق جتهيز
ال�شادرات ظ ًّنا اأ ّنهنّ �شيعملن ل�شنوات قليلة فقط قبل العودة اإىل كنف عائالتهنّ  .بالتايل،
يجب اأخذ العوامل املذكورة يف احل�شبان عند ت�شميم التدريب ،من اأجل تقييم كيفية
تفاعل العامالت مع خماطر خ�شارة الوظيفة املنظورة والتي غال ًبا ما تنتج من ت�شكيل نقابة
اأو االن�شمام اإليها.



اأين تقيم العامالت؟ نظ ًرا اإىل ارتفاع ن�شبة الع ّمال املهاجرين يف مناطق جتهيز ال�شادرات
يف الكثري من املناطق ،من ال�شائع اأن تقيم الن�شاء العامالت م ًعا �شمن جمموعات كبرية،
�شواء يف م�شاكن �شغرية م�شتاأجرة ،اأو يف مهاجع ميلكها ويديرها �شاحب العمل ،على
مقربة من مكان العمل ،ما قد ي�ش ّكل فر�شة ً وحتدّي ًا يف الوقت عينه ،نظ ًرا اإىل اإمكانية
ن�شر املعلومات ب�شرعة يف جمموعات العامالت .ويف الوقت عينه ،قد ي�شعب جدًّا �شمان
الو�شول اإىل العامالت يف املقام االأ ّول ،خ�شو�ش ًا اإذا كنّ مقيمات يف مهاجع.



ما هي التفا�صيل الها ّمة ب�صاأن مناطق جتهيز ال�صادرات املعنية؟ ب�شكل عام ،تتّ�شم
املن�شاآت يف مناطق جتهيز ال�شادرات بارتفاع �شديد يف معدّالت دوران الع ّمال ،وغال ًبا ما
ي�شمل العمل فيها اإجهادًا ً
مفرطا .وتتط ّلب الوظائف التقليدية يف تلك املن�شاآت م�شتويات
متد ّنية ن�شب ًيا من التح�شيل العلمي اأو من التدريب اأثناء الوظيفة ،ما يعني اأنّ �شاحب
العمل يعترب اأ ّنه من ال�شهل ا�شتبدال ا ّأي عامل .اإىل ذلك ،جتد الن�شاء العامالت اأنف�شهنّ يف
حاالت عمل ّ
ه�شة جدًّا ـ كالعمل املوؤقت اأو بدوام جزئي اأو التعاقد من الباطن ـ وبالتايل،

 )25منظمة العمل الدولية (ي�شدر قري ًبا) :اأد ّلة �شيا�شات النقابات الع ّمالية ب�شاأن مناطق جتهيز ال�شادرات.
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من االأ�شهل ت�شريحهنّ  .ومن ال�شعب التعامل مع هذه العوائق الكبرية .يف الواقع ،يف ظ ّل
الظروف الراهنة ،ترتدّد العامالت غال ًبا يف ا�شتثمار الوقت واجلهود الالزمة لالنتظام من
اأجل اإحداث التغيري على املدى البعيد يف مكان العمل ،وترتدّدن يف املخاطرة بوظائفهنّ
نتيجة الظهور كمتعاطفات مع النقابات.


ما هي بع�س ال�صور النمطية الجتماعية التي يجب معاجلتها ذات ال�صلة بالن�صاء
والن�صاء العامالت؟ باالإ�شافة اإىل العوائق التي يطرحها واقع حياة العامالت يف مناطق
جتهيز ال�شادرات ،تربز عوائق اإ�شافية مرتبطة باالأحكام امل�شبقة االجتماعية .ويف
حال وجود هرميات طبقية وجن�شانية �شارمة يف املجتمع ،قد تربز م�شتويات متعدّدة من
املمانعة لفكرة انتظام الن�شاء �شعي ًا اإىل حت�شني �شروط وظروف عملهنّ  .وعندما تكون
الن�شاء يافعات وعازبات ،قد يقعن �شحي الو�شم االجتماعي اإذا عملنَ اأ�ش ًال وغالب ًا ما
يكون هذا الو�شم اأكرب يف حال ح�شرن اجتماعات نقابية لي ًال ،اأو يف حال �شوهدنَ ب�شحبة
اأحد الرجال االأع�شاء يف النقابة .لهذا ال�شبب ،يجب اأن يحافظ املد ّرب على توازن دقيق،
من خالل اإيجاد ال�شبل الالزمة ملواجهة ومناه�شة التنميط ال�شلبي ،بدون اإق�شاء الن�شاء
)غري الراغبات يف التع ّر�ص للنبذ االجتماعي) ،باالإ�شافة اإىل القادة املجتمعيني (الذين
قد يكونون يف نهاية املطاف حلفاء ق ّيمني للن�شاء يف حمالت االنتظام).

 2ــ  5ــ منهجيات التدريب


بد ًال من االكتفاء باإطالع العامالت على حقوقهنّ ومعوقات ممار�شة هذه احلقوق
ّ
لتخطيها ،يجب اعتماد مقاربة تر ّكز امل�شاركني با�شتخدام
واال�شرتاتيجيات املمكنة
ّ
منهجيات ت�صاركية .اإىل ذلك ،ال ب ّد من تطبيق منهجيات تعلم فاعلة ا�شتنادًا اإىل جتارب
ومهارات ومعرفة العامالت.



تُعتَرب توليفة من منهجيات ال�صمع والب�صر واملناق�صة والتطبيق فعالة من اأجل التاأ ّكد من
اأنّ امل�شاركني يف التدريب يحفظون املعلومات التي يكت�شبونها خالل اجلل�شات التدريبية.
ب/املي�شر اأن يهدف اإىل ا�شتخدام منهجيات ال�شمع والب�شر
بالتايل ،يجب على املد ّر
ّ
واملناق�شة والتطبيق يف ك ّل جل�شة .على �شبيل املثال ،جتتمع العنا�شر االأربعة من �شيغة تلك
املنهجيات يف اجلل�شات التدريبية التي ت�شمل ً
عر�شا موجزً ا �شفه ًيا (ال�شمع) مب�شاعدة لوح
اأ�شود (الب�شر) ،واإعطاء امل�شاركني فر�شة طرح االأ�شئلة ومناق�شة املو�شوع (املناق�شة)
والقيام بلعب اأدوار متثيلية ا�شتنادًا اإىل املو�شوع الذي ّمت تعليمه (التطبيق).



يجب على املد ّرب ا�صتخدام اأمثلة وحالت درا�صية من اأجل تو�شيح النقاط املطروحة يف
العر�ص ال�شفهي.



مع حفظ �شرورة اعتماد منهجيات ال�شمع والب�شر واملناق�شة والتطبيق يف جل�شات التدريب،
ب/املي�شر ا�شتخدام الو�صائط امل ُ ِع ْينة التالية :لوح اأ�شود/لوح طب�شور؛ لوح
باإمكان املد ّر
ّ
ّ
م�شجالت/اأجهزة �شي
ن�شية؛ ّ
قالب؛ �شور ومل�شقات ،من�شورات/كت ّيبات معلومات ،كتب ّ
دي (اأقرا�ص مدجمة)؛ اآلة عر�ص ال�شفافيات؛ الفيديو ،اإلح.
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يجب اأن تكون جل�شات التدريب تفاعلية قدر االإمكان .بهدف ت�شهيل املناق�شة ،يجب على
املد ّرب اأن ي�شمن توفري م�شاحة وا�شعة للعامالت من اأجل التعبري عن اآرائهنّ باملو�شوع
وطرح االأ�شئلة واال�شتي�شاح عن اأي جانب من جوانبه .وعندما يبدو الرتدّد على العامالت،
باإمكان املد ّرب تعزيز املناق�صة من خالل طرح االأ�شئلة.



يجب ت�شجيع العامالت على اإخبار ق�ش�شهنّ يف حال كانت لديهنّ جتارب �شخ�شية متع ّلقة
باملو�شوع املطروح.



مبا اأنّ متثيل الأدوار والألعاب و�صواها من التمارين التطبيقية ت�ش ّهل ا�شتيعاب النقاط
املطروحة يف جل�شة التدريب ،يجب اأن يقرتح املد ّرب متارين تطبيقية مالئمة لك ّل جل�شة.



يتم اأداء االأدوار يف التمثيليات اإ ّما من قبل بع�ص امل�شاركني اأو جميعهم من
من املمكن اأن ّ
خالل توزيعهم يف جمموعات .يجب اإطالع امل�شاركني يف لعب االأدوار بو�شوح على ما ُيتو ّقع
منهم .ويجب اأن تلي ك ّل متثيلية مناق�شة للدرو�ص امل�شتخل�شة من اجلل�شة.



كما يجوز ا�شتخدام امل�صرح واملو�صيقى و�صواها من املنهجيات املبتكرة خالل اجلل�شات
التدريبية.

 2ـــ  6ـــ التقييم

يف نهاية التدريب ،يجب القيام بجل�شة تقييم حيث ي�شتطيع املد ّرب جمع اآراء الن�شاء العامالت ب�شاأن
مدى ر�شاهنّ عن الربنامج .اإىل ذلك ،ينبغي على املد ّرب تقييم فعالية التقنيات املعتمدة يف جل�شات
التدريب واإ�شدار التو�شيات للم�شتقبل.

 2ـــ  7ـــ املتابعة

�شع ًيا اإىل ت�شجيع الن�شاء العامالت على تطبيق ما تع ّلمنه بنهاية التدريب ،ميكن للمد ّرب ا ً
أي�شا اأن
يطلب من امل�شاركات و�شع خطط عمل وحتفيزهن ّ على اتّ خاذ التدابري على هذا االأ�شا�ص .ويف حني
يجب اأن ّ
يحفز املد ّرب امل�شاركات على العمل ،عليه يف الوقت عينه اأن يلعب دور حمامي ال�شيطان من
خا�ص ،عليه اأن يتاأ ّكد من اأن تكون اخلطط حمدّدة
خالل حتدّي امل�شاركات وانتقاد خططهن  ّ.ب�شكل
ّ
وذات �شلة مبا�شرة باملو�شوع ومرفقة بجدول زمني.

الق�سم الأول
�إعداد املعلومات للتدريب

ير ّكز هذا الق�صم من الدليل على نوعني خمتلفني من املعلومات التي يجب اأن ّ
يغطيها
املد ّرب .يطال النوع الأ ّول احلقوق املعرتف بها دول ًيا ،ل �صيما التفاقيات والتو�صيات
ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية واملتع ّلقة بالتنظيم النقابي والن�صاء العامالت .ا ّأما
النوع الثاين من املعلومات ،فهو متع ّلق مبجموعة العوائق التي تعرقل هذه احلقوق،
مبا فيها القوانني ،وممار�صات اأ�صحاب العمل ،والقواعد الجتماعية ،التي قد ي�صط ّر
املوجهة.
املد ّرب اإىل بحثها ا�صتنادًا اإىل التعليمات ّ

قائمة التدقيق

يجب اأن يقوب املد ّرب بدرا�شة ومراجعة وحت�شري املوا ّد املتع ّلقة ب�شاأن ك ّل مو�شوع من
املوا�شيع التالية:
اإطار منظمة العمل الدولية ب�صاأن احلرية النقابية وامل�صاواة يف النوع الجتماعي
 اتفاقية احلرية النقابية وحماية حق التنظيم� ،شنة ( 1948رقم )87
 اتفاقية حق التنظيم واملفاو�شة اجلماعية� ،شنة ( 1949رقم )98
 اتفاقية امل�شاواة يف االأجور� ،شنة ( 1951رقم )100
 تو�شية امل�شاواة يف االأجور� ،شنة ( 1951رقم )90
 اتفاقية التمييز (يف اال�شتخدام واملهنة)� ،شنة ( 1958رقم )111
 تو�شية التمييز (يف اال�شتخدام واملهنة)� ،شنة ( 1958رقم )111
 اتفاقية العمال ذوي امل�شوؤوليات العائلية� ،شنة ( 1981رقم )156
 تو�شية العمال ذوي امل�شوؤوليات العائلية� ،شنة ( 1981رقم )165
 اتفاقية حماية االأمومة� ،شنة ( 2000رقم )183
 هيئات منظمة العمل الدولية االإ�شرافية :جلنة حرية تكوين اجلمعيات وجلنة
اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتو�شيات.
املعوقات الوطنية القانونية والعملية لالنتظام يف منطقة تطبيق برنامج النقابة
الع ّمالية:
اخلا�شة مبناطق جتهيز ال�شادرات ،اأو االأو�شع نطا ًقا ،التي تنتهك
 القوانني
ّ
ال�شمانات الدولية املذكورة اأعاله
 ممار�شات ا�شحاب العمل املعادية امل�شا ّدة للنقابات� ،شواء كانت قانونية اأو غري
قانونية
� شعف اإنفاذ الدولة لقوانينها� ،شواء على م�شتوى تفتي�ص العمل ،اأو ت�شوية
ال�شكاوى ،اأو تطبيق قرارات املحاكم
 التح ّديات اخلا�شة بالن�شاء

الف�سل الثالث فهم الإطار الدويل اخلا�ص بحقوق
الن�ساء العامالت يف مناطق جتهيز ال�سادرات
يجب اأن يكون العاملون يف النقابة اأو الذين تع ّينهم النقابة الإجراء التدريب م�شتعدّين لت�شاطر
املعلومات ذات ال�شلة باحل ّرية النقابية واملفاو�شة اجلماعية بطرقٍ ب�شيطة ،باعتبارهما من حقوق
االإن�شان االأ�شا�شية يف القانون الدويل .ومن �شاأن تلك املعلومات اأن ت�شاعد الن�شاء العامالت على فهم
اخلا�ص.
النقابات ودورها يف �شياق عام ،قبل مناق�شة احلاالت
ّ
يتعني
وقد يكون جز ٌء كبري من املعلومات الواجب اإي�شالها ماألو ًفا بالفعل بالن�شبة اإىل امل�شاركات .غري أا ّنه ّ
ب�شكل مبا�شر حول تلك املفاهيم.
على املد ّربني باأي حال اإعداد موا ّد ب�شيطة من اأجل اإتاحة املناق�شة ٍ
وجتدر اإىل اأنّ منظمة العمل الدولية هي من بلورت ور ّوجت املعايري الواردة يف ما يلي ،عل ًما اأ ّنها املنظمة
االأمم ّية التي تتمتّع بال�شالحية واالخت�شا�ص لتحددي فهم حقوق الع ّمال .ويرد اأدناه ّ
�ص عن
ملخ ٌ
التفاقيات والتو�صيات 26ال�شادرة عن منظمة العمل الدولية والتي تتع ّلق مب�شاألة احل ّرية النقابية
واملفاو�شة اجلماعية للن�شاء العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات .ويجب على املد ّرب اأن ي�شري اإىل اأنّ
دوما مع معايري العمل الدولية ،أال ّنه من املحتمل اأن تكون الدول غري م�شادقة على
القانون املح ّلي ال يتّفق ً
االتفاقية ،اأو ب�شبب عدم االتّ�شاق بني القانون الوطني وموجبات الدول املن�شو�ص عليها يف االتفاقية.

احلرية النقابية
 3ــ  1ــ ّ

ي�شمح احلق يف احل ّرية النقابية للع ّمال بت�شكيل النقابات العمالية واملجموعات واجلمعيات واالن�شمام
اإليها ،بهدف حماية وتعزيز م�شاحلهم .وقد ّمت االعرتاف باحلقّ يف احلرية النقابية كاأحد حقوق
27
االإن�شان االأ�شا�شية التي يتمتّع بها جميع االأفراد مبوجب االإعالن العاملي حلقوق االإن�شان� ،شنة .1948
وقد جاء يف ديباجة د�شتور منظمة العمل الدولية اأنّ االعرتاف مببادئ احل ّرية النقابية عام ٌل حيوي
من اأجل حت�شني �شروط وظروف العمل وحتقيق ال�شالم العاملي والدائم .اأ ّما االإعالن ب�شاأن اأهداف
ومبادئ منظمة العمل الدولية الذي ُيع َرف با�شم «اإعالن فيالديلفيا» ،فهو ي�شدّد على اأه ّمية احل ّرية
النقابية من اأجل حتقيق التقدّم امل�شتدام .ما يعني اأ ّنه يجب اأن ميلك الع ّمال جمي ًعا االأهلية واحلقّ يف
التمتّع باحل ّرية النقابية ،طاملا اأنّ البلد الذي يعملون فيه ع�ش ٌو يف منظمة العمل الدولية.
اإىل ذلك ،جتدر االإ�شارة اإىل �شمان احلق يف احلرية النقابية مبوجب معايري العمل الدولية التي
بلورتها منظمة العمل الدولية .يف الواقعّ ،مت و�شع معايري العمل الدولية اخلا�شة مبنظمة العمل
الدولية على اأ�شا�ص قاعدة ثالثية التمثيل ،اأي من قبل مم ّثلي احلكومات واأ�شحاب العمل والع ّمال ،و ّمت
اعتمادها يف موؤمتر العمل الدويل الذي تعقده منظمة العمل الدولية.
يف حني اأنّ اتفاقيات منظمة العمل الدولية ملزمة ،تُعترب تو�شياتها مبثابة خطوط توجيهية غري ملزمة.
 )26اتفاقيات منظمة العمل الدولية هي معاهدات دولية اعتمدها جمل�ص اإدارة منظمة العمل الدولية ورفعها اإىل الدول االأع�شاء الأغرا�ص
امل�شادقة .بالتايل ،تُعترب ملزمة بالن�شبة اإىل الدول التي �شادقت عليها .كما تعتمد الهيئة العا ّمة ا ً
وتتوجه بها اإىل الدول
أي�شا التو�شيات ّ
االأع�شاء يف منظمة العمل الدولية ،لك ّنها تُعترب غري ملزمة .م ًعا ،ت�ش ّكل تو�شيات واتّفاقات منظمة العمل الدولية اإطار «معايري العمل الدولية».
 )27املادة .)4( 23
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يتعني على البلدان امل�شادقة على اتّفاقية ما اتّخاذ التدابري قانو ًنا وممار�ش ًة بهدف تطبيق اأحكامها.
ّ
تتم امل�شادقة على اتفاقية ،ت�شبح تلقائ ًيا ً
ف�شال من القانون الوطني ،ولي�ص
يف بع�ص البلدان ،عندما ّ
خا�ص اإ�شايف الإنفاذ اأحكامها .من جهة اأخرى ،يف عدد من البلدان،
من ال�شروري اعتماد اأي ت�شريع ّ
ال ب ّد من �شنّ بع�ص القوانني من اأجل اإدخال اأحكام االإتّفاقية ح ّيز التنفيذ.
االتّفاقيتان االأبرز ملنظمة العمل الدولية ب�شاأن حماية احل ّرية النقابية هما اتّفاقية احلرية النقابية
وحماية حقّ التنظيم� ،شنة ( 1948رقم  )87واتفاقية حق التنظيم واملفاو�شة اجلماعية� ،شنة 1949
(رقم  ،)98وتُعدّان من بني االتفاقيات الثماين التي حدّدها جمل�ص اإدارة منظمة العمل الدولية
احرتاما عامل ًيا ً
�شامال.
كاتّفاقيات اأ�شا�شية تتط ّلب
ً

فاقية
االت
87

اتفاقية احلرية النقابية وحماية
احلق يف التنظيم� ،سنة 1948
ّ
(اتفاقية رقم )87

ت�شمن االتفاقية احلقوق التالية:

اأ) للع ّمال ولأ�صحاب العمل بدون اأي متييز ّ
احلق دون ترخي�س �صابق يف تكوين منظمات
يختارونها ،وكذلك احلق يف الإن�صمام اإليها.

والعمال بدوام
العمال ،مبا فيها العمال املوؤقتون واملو�شميون واملتعاقدون ّ
يعني ذلك اأن ّ جميع فئات ّ
جزئي واملهاجرون والعاملون حل�شابهم اخلا�ص والعاملون من املنزل ميلكون احلقّ يف تكوين منظمات
يختارونها وكذلك احلق يف االن�شمام اإليها.

ب) ملنظمات الع ّمال واأ�صحاب العمل ّ
احلق يف:





و�شع د�شاتريها ولوائحها االإدارية؛
انتخاب مم ّثليها بحرية كاملة؛
تنظيم اإدارتها ون�شاطها؛
اإعداد برامج عملها.

ي�شمل حقّ منظمات العمال يف تنظيم اأن�شطتها بحرية كاملة و�شياغة براجمها ا ً
أي�شا احلقّ يف تنظيم
دفاعا عن م�شاحلها املهنية .وقد �شدّدت الهيئات االإ�شرافية التابعة
تظاهرات �شلمية وم�شريات احتجاجية ً
ملنظمة العمل الدولية على اأنّ ح ّرية التج ّمع والتظاهر ت�ش ّكل بعدًا جوهر ًيا حلقوق النقابات الع ّمالية.

ج) ل يجوز لل�صلطة الإدارية ح ّل منظمات الع ّمال ومنظمات اأ�صحاب العمل اأو وقف ن�صاطها.
عامة ويف
د) ملنظمات الع ّمال ومنظمات اأ�صحاب العمل احلق يف تكوين احتادات واحتادات ّ
ّ
واحلق يف الن�صمام اإىل منظمات دولية للعمال ولأ�صحاب العمل.
الن�صمام اإليها
هـ) ّ
احلق يف الإ�صراب.
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مل ترد يف االتفاقية اأي اإ�شارة �شريحة اإىل احلقّ يف االإ�شراب .غري اأنّ الهيئات االإ�شرافية التابعة
ملنظمة العمل الدولية اعتربت احلقّ يف االإ�شراب كعن�شر جوهري يف حقّ التنظيم الذي ترعاه
االتفاقية.

فاقية
االت
98

اتفاقية حق التنظيم واملفاو�سة
اجلماعية� ،سنة ( 1949اتفاقية رقم )98

تن�ص االإتفاقية على ما يلي:
ّ

اأ) حماية الع ّمال من كل عمل ينطوي على متييز ب�صبب انتمائهم النقابي،
ي�شفر جلوء اأ�شحاب العمل اإىل ممار�شات التمييز �ش ّد الع ّمال ب�شبب االنتماء النقابي عن انتهاك
فا�شح حلقّ الع ّمال يف تكوين منظمات يختارونها وح ّقهم يف االن�شمام اإليها وامل�شاركة يف االأن�شطة
النقابية .وت�شمل االأمثلة على تلك املمار�شات الت�شريحات غري العادلة ،والتعليق عن العمل ،والتحويل
وخف�ص الرتبة الوظيفية.
حتمي االتفاقية الع ّمال من اأعمال التمييز ب�شبب االنتماء النقابي .قد ي�شمل هذا التمييز على �شبيل
املثال اإبالغ الع ّمال باأ ّنهم �شيح�شلون على الوظيفة �شرط املوافقة على عدم االن�شمام اإىل نقابة
عمالية ،اأو ت�شريح الع ّمال الذين ي�شاركون يف اأن�شطة نقابية.
اعتربت هيئات منظمة العمل الدولية االإ�شرافية (راجع الق�شم  )3،3اأنّ هذا النوع من احلماية
خ�شو�شا يف حالة امل�شوؤولني يف النقابات العمالية ،لكي يتم ّكنوا من اأداء واجباتهم النقابية
�شروري
ً
با�شتقاللية تا ّمة.
اإىل ذلك� ،شدّدت الهيئات االإ�شرافية على اأنّ الت�شريعات يجب اأن تو ّفر �شراح ًة ومن خالل فر�ص
عقوبات مالئمة احلماية جلميع الع ّمال من اأي اأعمال متييز ب�شبب االنتماء النقابي يف وقت التوظيف
وخالل عالقة اال�شتخدام .كما �شدّدت على احلاجة اإىل اتّخاذ اإجراءات قانونية �شريعة وف ّعالة بهدف
�شمان احلماية يف املمار�شة.

ب) حماية منظمات الع ّمال ومنظمات اأ�صحاب العمل من اأي اأعمال تنطوي على ّ
تدخل من
قبل بع�صها اإزاء الأخرى،

مبوجب االتفاقية ،يجب اأن تتمتّع منظمات العمال ومنظمات اأ�شحاب العمل بحماية مالئمة من اأي اأعمال
تنطوي على ّ
تدخل من قبل بع�شها من خالل وكالئها اإزاء االأخرى يف ما يتع ّلق بتكوينها اأو ت�شيريها
خا�ص اأن االأعمال املق�شود بها ت�شجيع اإقامة منظمات ع ّمال تخ�شع
اأو اإدارتها .وحتدّد االتفاقية بوجه ّ
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ل�شيطرة منظمات الأ�شحاب العمل ،اأو دعم منظمات للع ّمال بو�شائل مالية اأو غري مالية ،بهدف و�شع هذه
املنظمات حتت �شيطرة اأ�شحاب العمل اأو منظمات الأ�شحاب العمل ،تُعترب مبثابة اأعمال ّ
تدخل.
وت�شمل االأمثلة على ذلك ر�شوة اأع�شاء النقابات حل ّثهم على �شحب ع�شويتهم من النقابة ،اأو تكوين
«نقابات لل�شركة» تدعم قرارات االإدارة ً
بدال من متثيل الع ّمال.

ج) العرتاف بحقوق املفاو�صة اجلماعية للع ّمال.
تدعو االتفاقية الدول االأع�شاء اإىل اتّخاذ التدابري املالئمة من اأجل ت�شجيع وتعزيز املفاو�شة اجلماعية
بني منظمات العمال واأ�شحاب العمل اأو منظماتهم من اأجل تنظيم اأحكام و�شروط اال�شتخدام باتفاقات
جماعية.

 3ــ  2ــ امل�صاواة بني اجلن�صني

ت�شري امل�شاواة بني اجلن�شني اإىل التمتّع بحقوق وفر�ص ومعاملة مت�شاوية للرجال والن�شاء يف جميع
جماالت احلياة .يف �شياق العمل الالئق ،تعني امل�شاواة بني اجلن�شني تكافوؤ الفر�ص وامل�شاواة يف
املعاملة ،وامل�شاواة يف االأجور واإمكانية الو�شول اإىل بيئة عمل �شاملة و�شحية ،وامل�شاواة يف احلقوق
النقابية واملفاو�شة اجلماعية ،وامل�شاواة يف احل�شول على تنمية مهنية فعلية ،وحماية االأمومة،
وحتقيق التوازن بني العمل واحلياة املنزلية ب�شكل ين�شف الرجال والن�شاء على ح ّد �شواء .كما اأنّ
امل�شاواة بني اجلن�شني هي م�شاألة مرتبطة بحقوق االإن�شان والعدالة االجتماعية.
 )28منظمة العمل الدولية ،األفباء حقوق املراأة العاملة وامل�شاواة بني اجلن�شني ،الطبعة الثانية� ،2007 ،ص92-91 .

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_087314.pdf
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وتكمن معايري العمل الدولية الرئي�شية ب�شاأن امل�شاواة بني اجلن�شني يف اتفاقيات منظمة العمل الدولية
رقم  100و 111و 156و ،183التي ّمتت مناق�شتها ب�شكل موجز يف ما يلي.
مبوجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  100ب�شاأن امل�شاواة يف االأجور (ُ ،)1951يط َلب من الدول
امل�شادقة تعزيز مبداأ االأجر املت�شاوي عن االأعمال املت�شاوية من حيث القيمة للرجال والن�شاء .وينطبق
هذا املبداأ على االأجور االأ�شا�شية وجميع املدفوعات االأخرى� ،شواء كانت مبا�شرة اأو غري مبا�شرة.
ومبوجب التو�شية رقم  90ب�شاأن م�شاواة العمال والعامالت يف االأجر عن عمل ذي قيمة مت�شاوية
( ،)1951يجب اتّخاذ التدابري املالئمة بالت�شاور مع منظمات الع ّمال واأ�شحاب العمل بهدف �شمان
�شرعة تطبيق مبداأ االأجر املت�شاوي مقابل العمل املت�شاوي يف جميع املهن.
ومبوجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  111ب�شاأن التمييز (يف اال�شتخدام واملهنة) (،)1958
ُيط َلب من الدول امل�شادقة اعتماد �شيا�شات وطنية من اأجل الق�شاء على التمييز يف الو�شول اإىل
اال�شتخدام ،والتدريب و�شروط وظروف العمل ،على اأ�شا�ص العرق اأو اللون اأو اجلن�ص اأو الدين اأو الراأي
ال�شيا�شي اأو االأ�شل الوطني اأو االأ�شل االجتماعي ،على اأن تتّفق عليها املك ّونات الثالثية ،وبهدف تعزيز
امل�شاواة يف الفر�ص واملعاملة يف اال�شتخدام اأو املهنة .ومبوجب التو�شية رقم  111ب�شاأن التمييز يف
اال�شتخدام واملهنة ،يجب تطبيق تلك ال�شيا�شات عن طريق التدابري الت�شريعية اأو االتفاقات اجلماعية
بني املنظمات املمثلة الأ�شحاب العمل وللع ّمال ،من جملة تدابري اأخرى.
وتعرتف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  156ب�شاأن الع ّمال ذوي امل�شوؤوليات العائلية ()1981
بحاجة الع ّمال اإىل حتقيق التوازن بني واجبات العمل والواجبات العائلية ،بهدف تعزيز امل�شاواة يف
املعاملة والفر�ص للرجال والن�شاء يف اال�شتخدام .وت�شتلزم التو�شية رقم  165ب�شاأن تكافوؤ الفر�ص
وامل�شاواة يف املعاملة للعمال من اجلن�شني :العمال ذوو امل�شوؤوليات العائلية ( ،)1981اتّخاذ التدابري
الالزمة من اأجل �شمان �شروط وظروف اال�شتخدام املالئمة بهدف ال�شماح للع ّمال بالتوفيق بني
واجبات العمل وواجبات العائلة.
ال ميكن �شمان عدم التمييز �شد املراأة ا ّإال يف حال تاأمني ح ّقها يف التوفيق بني االأمومة واال�شتخدام.
وتخ ّول اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  183ب�شاأن حماية االأمومة (�شنة  )2000الن�شاء احلوامل
أ�شبوعا كح ّد اأدنى ،ومنها  6اأ�شابيع على االأق ّل بعد الوالدة.
احل�شول على اإجازة االأمومة ملدّة  14ا ً
ّ
وحتظر االتفاقية  183ت�شريح العامالت خالل اإجازة االأمومة ،كما تعطي العامالت احلقّ يف احل�شول
على املنافع الطبية واملدفوعات النقدية خالل اإجازة االأمومة ،باالإ�شافة اإىل ا�شرتاحات الر�شاعة
خالل العمل .وبح�شب التو�شية  191ب�شاأن حماية االأمومة ( ،)2000يجب اأن ت�شعى الدول االأع�شاء
أ�شبوعا.
اإىل متديد فرتة اإجازة االأمومة حتّى  18ا ً

 3ــ  3ــ اآليات الإ�صراف اخلا�صة مبنظمة العمل الدولية

ترد تفا�شيل اإ�شافية ب�شاأن م�شمون هذه احلقوق يف اآراء هيئات االإ�شراف التابعة ملنظمة العمل
الدولية :جلنة حرية تكوين اجلمعيات ،وجلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتو�شيات .على
�شبيل املثال ،تو�شح جلنة حرية تكوين اجلمعيات باأنّ االتفاقيات:
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حتمي حقّ النقابة يف اتّخاذ التدابري ال�صناعية ،مثل االإ�شراب ،واإبطاء االإنتاج ،والعمل
29
حرف ًيا بح�شب القاعدة



تن�ص على قيام اأ�شحاب العمل باملفاو�صة بدافع ح�صن النية خالل املفاو�شات مع النقابات
ّ
30
الع ّمالية

وتفيد املادّة الثانية من االتفاقية � 87شراح ًة باأنّ جميع الع ّمال «بدون اأي متييز» يتمتّعون بحقّ تكوين
النقابات واالن�شمام اإليها .وقد بادرت الهيئات االإ�شرافية اإىل ا�شتذكار هذا احلكم عند االإ�شارة
اإىل اأنّ القوانني التي تق ّيد احلرية النقابية يف مناطق جتهيز ال�شادرات ت�ش ّكل انتها ًكا ل�شمانات
االتّفاقية 31.ال ت�شمن االتفاقية حقّ التنظيم للع ّمال يف مناطق جتهيز ال�شادرات كفئة فح�شب ،بل
ت�شمل ا ً
أي�شا يف تغطيتها الن�شاء والن�شاء العامالت اللواتي ي�ش ّكلن ال�شواد االأعظم من الع ّمال يف مناطق
جتهيز ال�شادرات.
ميكن احل�صول على املزيد من املعلومات ب�صاأن اآليات الإ�صراف يف املرفق اأ .اأ ّما التقارير ال�صادرة عن
جلنة حرية تكوين اجلمعيات وجلنة اخلرباء املعنية بتطبيق التفاقيات والتو�صيات حول خمتلف
البلدان ،فيمكن اإيجادها يف قاعدة بيانات منظمة العمل الدوليةILOLEX.

 )29موجز القرارات اخلا�ص مبنظمة العمل الدولية ،فقرة « :521لطاملا اعرتفت اللجنة بحق العمال ومنظماتهم يف االإ�شراب ،باعتباره و�شيلة
م�شروعة لدفاع عن م�شاحلهم االقت�شادية واالجتماعية».
 )30موجز القرارات اخلا�ص مبنظمة العمل الدولية ،فقرة « :934ت�شتذكر اللجنة االأه ّمية التي توليها اإىل واجب التفاو�ص بدافع ح�شن النية من
اأجل املحافظة على تط ّور متناغم لعالقات العمل».
 )31اأنظر جلنة حرية تكوين اجلمعيات ،التقرير رقم  ،2005 ،337حالة رقم ( 2327بنغالد�ص) ،فقرة .5-194
http://www.ilo.org/ilolex/english/ )32

الف�سل الرابع معوقات التنظيم
بهدف احل�شول على ملحة �شاملة حول القوانني واللوائح التنظيمية الوطنية القائمة ب�شاأن اال�شتخدام،
ميكن اللجوء اإىل قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية ب�شاأن ت�شريعات حماية اال�شتخدام (.)EPLex
تربز عوائق قانونية كثرية وحتدّيات عملية تق ّو�ص ح ّرية الع ّمال ذكو ًرا واإنا ًثا يف ممار�شة ح ّقهم يف
خا�شة وحمدّدة
احلرية النقابية يف مناطق جتهيز ال�شادرات .باالإ�شافة اإىل ذلك ،تظهر عوائق ّ
بالن�شبة اإىل الن�شاء العامالت .يرد يف ما يلي موجز عن ابرز تلك العوائق.

 4ــ  1ــ العوائق القانونية

بغية تقييم مدى مالءمة حماية احلرية النقابية يف االإطار القانوين ،يجب اأن يتح ّقق املد ّرب من
النقاط التالية:
اأ) ا ّت�صاق الت�صريعات الوطنية بالكامل مع �صمانات التفاقيتني  87و 98املذكورتني اآن ًفا؛
ب) وجود اآلية للدولة لالأغرا�س التالية:
 تفتي�ص العمل والتحقيق؛
 ح ّل النزاعات و�شكاوى االنتهاكات ،من خالل املحاكم ،اأو جلان التحكيم اأو �شواها من
الهيئات امل�شتق ّلة؛
 االعرتاف مبنظمات العمال؛
 توافر و�شائل �شريعة وفعالة للتحقيق يف مزاعم التمييز على اأ�شا�ص االنتماء النقابي
ومعاجلتها بوا�شطة العقوبات و�شبل املعاجلة املالئمة.
اإىل ذلك ،يجب على املد ّرب تقييم مدى اهتمام االطار القانوين بهواج�ص العامالت .ب�شكل خا�ص،
أحكاما رامية اإىل معاجلة التمييز يف مكان العمل ،والتح ّر�ص اجلن�شي ،واالإجازة
هل يت�شمن القانون ا ً
الوالدية ،وف ًقا ملا جاء يف اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات ال�شلة؟ (يرد و�شف لهذه النقاط يف
الف�شل  ).4،4ويف حني ال ترتبط هذه امل�شائل مبا�شر ًة باحلرية النقابية ،يبدو جل ًيا اأنّ عدم االعرتاف
ر�شم ًيا بامل�شاواة يف ظل القانون ُيعترب حاجزً ا يف طريق احلرية النقابية ،اإذ يق ّو�ص الت�شامن بني
الع ّمال والعامالت.

)33

http://www.ilo.org/dyn/eplex/termmain.showCountry?p_lang=en&p_country_id=143
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يجب اأن يراجع املد ّرب الت�شريعات الوطنية ،وقوانني الدولة/املحافظة ،واملرا�شيم املح ّليةً ،
ف�شال عن
اللوائح التنظيمية ملنطقة جتهيز ال�شادرات املعنية ،يف حال كانت قابلة للتطبيق ،من اأجل التح ّقق من
وجود اأي انتهاكات مثل الواردة اأدناه .بعدئذ ميكن اإعداد املوا ّد من اأجل عر�ص هذه القوانني ب�شكل
ي�شهل فهمه بالن�شبة اإىل الن�شاء العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادراتً ،
مثال من خالل الكت ّيبات
امل�ش ّورة اأو الر�شوم الهزلية اأو �شل�شلة من املل�شقات .يجب اأن يفتّ�ص املد ّرب عن ثالثة اأنواع من القيود:
حلواجز
ا
نونية
القا
ل�صلة
ذات ا
جتهيز
ناطق
مب
صادرات
ال�

عند اإجراء التحليل ،يجب اأن يبد أا املد ّرب بالنظر اإىل القانون
الوطني اخلا�ص مبناطق جتهيز ال�شادرات ،واللوائح التنظيمية
ذات ال�شلة مبنطقة جتهيز ال�شادرات اأو مناطق جتهيز ال�شادرات
املعنية .وقد �شاعت حماوالت احل ّد من احلقوق النقابية يف مناطق
جتهيز ال�شادرات ،نظ ًرا اإىل االعتقاد ال�شائد باأنّ وجود النقابات ال
ي�شجع اال�شتثمار .وت�شمل الثغرات الواجب النظر فيها ما يلي:
ّ

اأ) احلظر التام على التنظيم النقابي :يف بع�ص البلدان ،ميكن ا�شتثناء مناطق جتهيز ال�شادرات
من بع�ص قوانني العمل اأو جميعها ،مبا فيها القوانني التي تتيح اإقامة النقابات.
ب) الأحكام التي حتاول ا�صتبدال النقابات العمالية باأنواع اأخرى من «منظمات الع ّمال» :قد ين�ص
القانون على االعرتاف بجمعيات الع ّمال ،وجمال�ص املوظفني ،واللجان امل�شرتكة بني الع ّمال واالإدارة،
أن�ش َئت ب�شكل ح ّر وف ًقا لالتفاقية رقم .87
اأو منظمات اأخرى مماثلة ت�شعى اإىل تقوي�ص النقابات التي ا ِ
ج) الف�صل يف �صمان و�صول النقابات العمالية اإىل الع ّمال يف مناطق جتهيز ال�صادرات :نتيجة القيود
ذات ال�شلة مبنع املوظفني من الو�شول اإىل ممتلكات �شاحب العمل و/اأو منطقة جتهيز ال�شادرات
كك ّل ،قد ي�ش ّعب القانون اإىل ح ّد غري معقول على م�شوؤويل النقابات اأن يجتمعوا بالع ّمال.
د) القيود املفرو�صة على املفاو�صة اجلماعية� :ش ّنت بلدان كثرية ت�شريعات ب�شاأن مناطق جتهيز
ال�شادرات تق ّو�ص املفاو�شة اجلماعية ،اأو ما ميكن اأن ت�شمله اتفاقات املفاو�شة اجلماعية.
يتم مبوجب اللوائح التنظيمية اخلا�شة مبناطق جتهيز
ه) القيود املفرو�صة على الإ�صرابات :قد ّ
والن�ص على
قانوين،
إ�شراب
ا
إقامة
ال
قا�شية
م�شتلزمات
ال�شادرات حتظري اإقامة اإ�شرابات ،وفر�ص
ّ
عقوبات ق�شوى يف حال اإقامة اإ�شرابات غري قانونية ،و/اأو االإفراط يف طلب التوفيق والتحكيم قبل
اأي اإ�شراب.
و) عدم مالءمة احلماية من التمييز على اأ�صا�س النتماء النقابي :قد ال يتط ّرق القانون اإىل اإرجاع
الع ّمال اإىل منا�شبهم ،اأو التعوي�ص ،اأو العقاب املالئم الأ�شحاب العمل الذين يرف�شون توظيف الع ّمال
الذين ميار�شون حقوقهم النقابية اأو ي�ش ّرحونهم ب�شكل جمحف.
�شيوعا اأمام احل ّرية النقابية يف قوانني مناطق جتهيز ال�شادرات،
حال ًيا ،تكمن احلواجز االأبرز واالأكرث ً
يف االأحكام التي حت ّد من االأمن الوظيفي ،وتق ّيد االحتجاجات اأو التج ّمعات داخل املنطقة ،اأو جتيز
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مما ي�شمح به قانون العمل يف البالد .ونتيج ًة لهذا النوع من القيود ،ي�شبح
�شاعات عمل اأطول بكثري ّ
من االأ�شعب بالن�شبة اإىل الع ّمال اأن ينتظموا ،من خالل احل ّد من حتفيزهم اأو قدرتهم على القيام
بذلك .بالتايل ،يجب على املد ّربني النظر يف اللوائح التنظيمية اخلا�شة مبناطق جتهيز ال�شادرات
�شمن اخت�شا�شهم ،للتح ّقق من انطباق اأي من العنا�شر التالية:






عقود ق�شرية ،اأو فرتات «تد ّرج» مط ّولة ،اأو غريها من الرتتيبات التي قد ت�ش ّكل حاجزًا
قانون ًيا يحول دون ان�شمام الع ّمال اإىل النقابات ،اأو بك ّل ب�شاطة يح ّد من حتفيزهم على
القيام بذلك.
القيود املفرو�شة على االحتجاج والتج ّمع التي حت ّد من الفر�ص املتوفرة جلمع الع ّمال
وتوحيدهم بغية الت�شدّي ل�شروط وظروف العمل غري العادلة.
�شاعات عمل اأطول ،ما يعني وقت فراغ اأق ّل لالن�شراف اإىل االأن�شطة النقابية.

نونية
واجز قا
ح
اأخرى

توجد قوانني اأخرى تتعدّى حدود مناطق جتهيز ال�شادرات ،من
�شاأنها اأن تق ّو�ص حماوالت االنتظام املبذولة من الع ّمال .وباالإ�شافة
اإىل القيود املذكورة اآن ًفا ،يجب على املد ّرب اأن ير�شد اأنواع القوانني
التي حت ّد من التنظيم النقابي اأو االأن�شطة النقابية باالأ�شكال املعرو�شة
اأدناه .وبالرغم من اإمكانية تطبيق هذه القوانني على العاملني خارج
يتم التط ّرق اإليها يف هذا التدريب،
مناطق جتهيز ال�شادرات ،يجب اأن ّ
نظ ًرا اإىل بلورتها يف حاالت كثرية كجزءٍ من جهود البالد جلذب
املوجهني نحو الت�شدير .لذا ،يجب قراءة تلك القوانني
امل�شتثمرين ّ
على �شوء هذا الواقع .ميكن اأن تتّخذ �شكل قوانني ذات نطاق تطبيق
معني دون �شواه:
عام ،اأو اأن تنطبق على قطاع ّ

اخلا�صة وطريقة عملها :على �شبيل املثال،
اأ) التدخّ ل يف حق النقابات يف و�صع قواعدها
ّ
ين�ص على ال�شنّ
ميكن اأن ّ
يعني قانون العمل مناطق اأو قطاعات اقت�شادية لنقابات حمدّدة ،اأو اأن ّ
اأو م�شتوى التح�شيل العلمي االأدنى لقادة النقابات ،اأو اأن يلزم النقابات باإبالغ احلكومة عن
اأ�شماء وعناوين اأع�شائها.
ب) حظر الإ�صراب من خالل ت�صنيف قطا ٍع ما كقطاع «خدمات اأ�صا�صية» :ت�شمح جلنة
حرية تكوين اجلمعيات للبلدان بحظر االإ�شرابات يف قطاعات اخلدمات االأ�شا�شية .لكن لهذه
يتم تو�شيفها كاخلدمات التي من �شاأن تعليقها اأن يهدّد
اخلدمات تعريف دقيق جدًّا ،بحيث ّ
�شحتهم 34».لكن يف بع�ص احلاالت ،عمدت البلدان (اأو
«حياة االأفراد اأو �شالمتهم ال�شخ�شية اأو ّ
املوجهة نحو
املدن اأو الواليات التي تتّ�شم ب�شلطة الت�شريع) اإىل ت�شنيف غري �شرعي لل�شناعات ّ
عاما على االإ�شرابات.
الت�شدير كقطاعات «خدمات اأ�شا�شية» ،وفر�شت حظ ًرا ً
 )34جلنة حرية تكوين اجلمعيات ،موجز القرارات .581

26
ج) القيود املفرو�صة على حقوق الع ّمال املهاجرين :من ال�شائع اأن يهاجر الع ّمال داخل
البلد الواحد ،اأو من بلدٍ اإىل اآخر بح ًثا عن العمل .وتهاجر الن�شاء باأعداد م�شاوية الأعداد الرجال
املهاجرين .بالتايل 35،من املجدي الرتكيز على القوانني املماثلة لتلك الواردة يف ما يلي:






خ�شو�شا الذين ياأتون من بلدان اأخرى ،من االإن�شمام اإىل
منع الع ّمال املهاجرين،
ً
النقابات.
خ�شو�شا الذين ياأتون من بلدان اأخرى ،من �شغل منا�شب قيادية
منع الع ّمال املهاجرين،
ً
يف النقابات.
ترحيل الع ّمال املهاجرين الذين مل يعودوا م�شتخدمني .و ُيعترب ذلك اإ�شكال ًيا ال �شيما يف
احلاالت التي ُ�ش ِّرح فيها الع ّمال ج ّراء ممار�شة ح ّقهم يف االن�شمام اإىل نقابة.

 4ــ  2ــ �صيا�صات وممار�صات اأ�صحاب العمل

يجب اأن يكون املد ّرب جاهزًا الإدارة النقا�ص ب�شاأن مواقف اأ�شحاب العمل من انتظام الع ّمال� ،شواء
كانت تلك املواقف اإيجابية اأم �شلبية .فيما يتط ّرق الق�شم التايل من هذا الكت ّيب اإىل املمار�شات التي
قد ت�ش ّكل عائ ًقا ،باإمكان النقابات اال�شتناد اإىل جتارب خا�شة برزفيها احرتام اأ�شحاب العمل حلقوق
فر�شا للتنظيم
الع ّمال يف مناق�شو ممار�شات مكان العمل ،عل ًما اأنّ هذا النوع من التجارب يو ّفر ً
النقابي واملفاو�شة اجلماعية (راجع املرفق ب ّ
لالطالع على االأمثلة).
يربز نوعان من ممار�شات اأ�شحاب العمل التي ت�ش ّكل عوائق اأمام تنظيم الن�شاء العامالت يف مناطق
جتهيز ال�شادرات .توجد ممار�شاتٌ غري قانونية يف جميع القوانني الوطنية تقري ًبا ،واأخرى قانونية
يف البالد ،بالرغم من اأنّ النا�شطني يف جمال حقوق الع ّمال وحقوق االإن�شان يعتربونها اإ�شكالية يف
معظم االأحيان.
وجتدر االإ�شارة اإىل اأنّ ال�شبب الرئي�شي للرتكيز عليها ب�شكل منف�شل ُيعزى اإىل اختالف اال�شرتاتيجيات
الرامية اإىل مناه�شة املمار�شات غري امل�شروعة عن اال�شرتاتيجيات الرامية اإىل مناه�شة املمار�شات
التي ي�شمح بها القانون الوطني .يف ا ٍّأي من احلالتني ،ت�شتهدف بع�ص املمار�شات جميع الع ّمال ،فيما
توؤ ّثر اأخرى ب�شكل اأقوى ومبا�شر على الن�شاء العامالت.
يجب اأن يكون املد ّرب جاهزً ا لتي�شري املناق�شة ب�شاأن ممار�شات
اخلا�شة مبناطق
حمدّدة جدًّا يعتمدها �شاحب العمل ،يف املن�شاآت
ّ
جتهيز ال�شادرات حيث تعمل الن�شاء .لكن ب�شكل عام ،من املفيد
ت غري
مار�صا
امل
معرفة اإذا ما كانت املمار�شات التقليدية التي يط ّبقها اأ�شحاب
نونية
القا
العمل ت�شمل ما يلي:

 )35برنامج االأمم املتّحدة االإمنائي ،الن�شاء املهاجرات :اأعداد مت�شاوية ،حتدّيات متفاوتة (بيان �شحفي ب�شاأن تقرير التنمية الب�شرية ل�شنة
 5 ،)2009ت�شرين االأول/اأكتوبر .2009
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التمييز على اأ�صا�س النتماء النقابي ،مثل طرد اأع�شاء النقابات اأو م�شايقتهم.
ّ
التدخل يف اأن�صطة النقابات الع ّمالية ،من خالل اأعمال مثل ر�شوة امل�شوؤولني النقابيني اأو
التج�ش�ص على اجتماعات النقابة.
ّ
انتهاك حقوق املراأة ،مبا يف ذلك التمييز على اأ�شا�ص اجلن�ص يف االأجور اأو الرتقية ،وحرمان
الن�شاء من اإجازة االأمومة ،اأو ا�شرتاحات الر�شاعة.

ار�صات
املم
ة التي
�صكالي
الإ
ن غري
ل تكو
د
ق
مبوجب
نونية
ا
ق
ملح ّلي
انون ا
الق

حاولت حكومات كثرية اأن حت ّقق «مرونة» اأكرب يف عالقات
اال�شتخدام من خالل تعديل قوانني العمل اخلا�شة بها� ،شع ًيا
منها اإىل جذب ا�شتثمارات اأكرث اإىل مناطق جتهيز ال�شادرات
فيها .وقد اأدّت تلك القوانني اجلديدة اإىل ن�شوء اأنواع جديدة من
عالقات اال�شتخدام ،ما �ش ّعب اأكرث فاأكرث عملية التنظيم النقابي.
تبني اأعاله اأنّ ممار�شات اأ�شحاب العمل التي ت�شتغ ّل تلك
وقد ّ
الثغرات القانونية لي�شت بال�شرورة غري م�شروعة ،الأ ّنها ال تنتهك
القانون الوطني .غري اأ ّنها �ش ّكلت مو�شع انتقادات كثريات من
جانب االحتادات الع ّمالية العاملية والوطنية ،التي ناه�ص الكثري
منها تلك املمار�شات من خالل املفاو�شة اجلماعية ،اأو التدابري
ال�شناعية ،اأو من خالل االحتجاجات العامة .بالتايل ،يجب على
املد ّرب اأن ير�شد العنا�شر التي تنطبق على املنطقة املعنية.

 ال�صتعانة مب�صادر خارجية :يعني ذلك عملية تعاقد ال�شركات مع جهات خارجية الإجناز جزء
من عملها .وقد ي�شمل ذلك اإبرام عقود ت�شنيع مع م�شانع يف بلدان اأخرى ،اأو التعاقد مع هيئات
«اإ�شناد العمليات التجارية اإىل جهات خارجية» ّ
لتويل خدمات العمالء .وتُعترب هذه املمار�شات �شائعة
جدًّا يف مناطق جتهيز ال�شادرات .اإىل ذلك ،ت�شبح عملية التنظيم النقابي �شعبة جدًّا نتيجة عدم
القدرة على حتديد �شاحب العمل امل�شوؤول فعل ًيا عن �شروط وظروف العمل.
 التعاقد من الباطن :نظ ًرا اإىل ا�شتحالة �شمان التعامل مع العمالء يف اخلارج ،ميكن اأن تعمد
�شركات كثرية يف مناطق جتهيز ال�شادرات اإىل اإر�شال عدد من اأوامر االإنتاج اإىل من�شاآت اأخرى يف
نق�شا يف اليد العاملة .يف اأغلب
حال اظط ّرت اإىل تلبية طلبية يف مهلة زمنية ق�شية ،اأو يف حال واجهت ً
االأحيان ،ميكن لل�شركة االأوىل ممار�شة رقابة م�شدّدة على �شاعات العمل ،واالأجور و�شروط وظروف
العمل ،لك ّنها ال تُعترب �شاحب العمل الفعلي ،ما يجعل العمل النقابي �شع ًبا جدًّا ،ال �شيما عندما يكون
لل�شركة عالقات كثرية مع متعاقدين فرعيني متعدّدين.
 اللجوء اإىل و�صطاء العمل :ترتاوح هذه املمار�شة بني «وكاالت اليد العاملة املوؤقتة» القانونية
نق�شا غري متو ّقع يف اليد العاملة ،والعمليات غري
التي تر�شل ع ّم ًاال موؤقتني اإىل املن�شاآت التي تعاين ً
القانونية التي تُعتمد فقط للتاأ ّكد من عدم التزام �شاحب العمل باأي موجبات جتاه الع ّمال .ومبا اأنّ
معظم القوانني الوطنية تتعامل مع «الو�شيط» ك�شاحب العمل ،ونظ ًرا اإىل العمليات يف مناطق جتهيز
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ال�شادرات يف بلدان كثرية قد تعتمد على ع�شرات «الو�شطاء»� ،شيكون غال ًبا من ال�شعب بالن�شبة اإىل
النقابات العمالية تنظيم الع ّمال واحل�شول على اعرتاف.
باالإ�شافة اإىل عالقات اال�شتخدام «املرنة» ،حلظت نقابات العمال ا ً
أي�شا ممار�شات ت�شجيع الع ّمال يف
مناطق جتهيز ال�شادرات على االن�شمام اإىل التعاونيات .فيما تقدّم التعاونيات منافع ها ّمة للع ّمال،
مبا فيها خطط االدّخار واالإقرا�ص اأو التاأمني ال�شحي ،غال ًبا ما ت�شرتط الع�شوية فيها عدم اأهلية
الع ّمال لالن�شمام اإىل نقابة ع ّمالية.

 4ــ  3ــ اأدوات الإنفاذ اخلا�صة بالدولة

عند تقيمي مدى وفاء الدول بالتزاماتها جلهة احلرية النقابية ،ال تكفي معرفة اإذا ما كانت القوانني
املهم ا ً
أي�شا التح ّقق من اإرادة الدولة
حتمي حقوق الن�شاء العامالت بال�شكل املالئم فح�شب .من ّ
وقدرتها على اإنفاذ تلك القوانني.
يخ�ص اإنفاذ القوانني الرامية اإىل حماية حقوق الع ّمال ،وال ب ّد من
تربز عنا�شر كثرية وخمتلفة يف ما ّ
النظر يف ٍّ
كل منها بحذر :التفتي�ص ،ومعاجلة ال�شكاوى ،والتطبيق .يف املقابلّ ،مت التعبري عن خماوف عا ّمة
ً
متع ّلقة باإنفاذ الدولة لقوانني العمل ـ ـ التي قد ت�شمل �شعف اإدارات التفتي�ص اأو ف�شاد الق�شاء  -ف�شال عن
الق�شايا املرتبطة بع ّمال مناطق جتهيز ال�شادرات ب�شكل خا�ص .يتط ّرق هذا الكت ّيب اإىل الق�شايا العا ّمة،
اخلا�شة بالن�شاء العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات.
لك ّنه ير ّكز بتف�شيل اأكرب على الهواج�ص
ّ
يتعني هنا على املد ّرب بلورة فهم لالآليات :كيفية عملها ،وكيفية االت�شال
اأ�شو ًة بالق�شم ال�شابقّ ،
ً
بها ،واأبرز امل�شاكل التي ت�شوبها .غري اأنّ املد ّرب ي�شتطيع اأي�شا حثّ الن�شاء العامالت على ت�شاطر
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جتاربهنّ خالل اجلل�شات التدريبية ً -
مثال ت�شاطر املعلومات عن زيارات مفتّ�شي العمل ملكان عملهنّ ،
ومدى تواتر وعمق هذه الزيارات ،اأو التك ّلم على جتاربهنّ يف حماولة حت�شيل االأجور غري املدفوعة
اأو التعوي�شات من حمكمة العمل .وي�شاهم هذا النوع من ت�شاطر التجارب يف اإ�شفاء املزيد من
التفا�شيل وتعزيز جدوى مناق�شة تلك الق�شايا .كما ينبغي توجيه النقا�ص نحو ال�شوؤال التايل :كيف
يكن للعامالت اإثبات اأنف�شهنّ من اأجل ا�شتخدام االآليات املتاحة ب�شكل اأف�شل وال�شعي اإىل حت�شينها
مب�شاعدة احللفاء؟
وف ًقا التفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ،81يق�شي دور هيئة تفتي�ص
العمل التابعة للحكومة «بحماية الع ّمال اأثناء قيامهم بالعمل 36».وقد
حلظت منظمة العمل الدولية وجوب فهم هذه الفكرة مبعناها ال�شامل،
لكي يتاأ ّكد مفتّ�شو العمل من اأنّ العمال يتمتّعون باحلقّ يف التنظيم
تي�ش
التف
النقابي واملفاو�شة اجلماعية 37.بطبيعة احلال ،كما ذكرنا �شاب ًقا ،يوؤ ّثر
الكثري من الق�شايا التي يعاجلها مفت�شو العمل ب�شكل روتيني على قدرة
الع ّمال على التنظيم النقابي ،مثل �شاعات العمل املفرطة والق�شرية.
اإىل ذلك ،يجب على املد ّرب اأن يثري عددًا من الق�شايا للنقا�ص ،يف ما يخ�ص مالءمة هيئة تفتي�ص
متاما للحالة العا ّمة ال�شائدة يف البالد ويف
العمل .وفيما يبدو جل ًيا اأنّ النقابة العمالية �شتكون مدرك ًة ً
منطقة جتهيز ال�شادرات ،قد يكون من املجدي و�شعها يف �شياق املعايري الدولية ،كما حدّدتها منظمة
العمل الدولية:
كاف من املفت�صني؟ تو�شي منظمة العمل الدولية بوجود مفتّ�ص واحد على االأق ّل
 هل يوجد عدد ٍ
لك ّل  10،000عامل يف البلدان ال�شناعية ،ومفتّ�ص واحد لك ّل  20،000عامل يف االقت�شادات
38
االنتقالية ،ومفتّ�ص واحد لك ّل  40،000عامل يف البلدان االأقل من ًوا.


هل يتم ّتع املفت�صون بال�صلطة ال�صرورية لتفتي�س اأماكن العمل يف مناطق جتهيز ال�صادرات؟
حلظت جلنة حرية تكوين اجلمعيات التابعة ملنظمة العمل الدولية اأهمية قدرة مفت�شي العمل
على الدخول اإىل اأماكن العمل «بحرية وبدون اإ�شعار �شابق» بهدف احل ّد من التمييز على
اأ�شا�ص االنتماء النقابي وغري ذلك من انتهاكات 39.وقد وجد املفت�شون �شعوبة خا�شة يف
مناطق جتهيز ال�شادرات ،نظ ًرا اإىل تزايد الرقابة اخلا�شة وكثافة وجود عنا�شر االأمن على
نقاط الدخول اإليها .اإىل ذلك ،قد يفتقر املفت�شون اإىل ال�شالحة القانونية لزيارة اأماكن
املوجهة من العمال اأو من اأع�شاء النقابات ،ما يح ّد من قدرتهم
العمل ا�شتجاب ًة لل�شكاوى ّ
يخ�ص احلرية النقابية .وبالرغم من اأنّ عمل مناطق
على معاجلة االنتهاكات ّ
امللحة يف ما ّ

 )36اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ،81اتفاقية تفتي�ص العمل 1947 ،املادّة « :)1(2ينطبق نظام تفتي�ص العمل يف االأماكن ال�شناعية على كل
اأماكن العمل التي ُيناط فيها مبفت�شي العمل تنفيذ االأحكام القانونية املتعلقة بظروف العمل وحماية الع ّمال اأثناء قيامهم بالعمل».
 )37منظمة العمل الدولية ،تفتي�ص العمل ،موؤمتر العمل الدويل يف دورته الـ .2006 ،95التقرير رقم ( IIIاجلزء االأول ب) �ص .15 .كما تو�شي
جلنة حرية تكوين اجلمعيات التابعة ملنظمة العمل الدولية على �شبيل املثال ب�شرورة احل�شول على اإذن م�شبق من هيئة تفتي�ص العمل قبل
ت�شريح اأي م�شوؤول نقابي يف مكان العمل ،من اأجل احل ّد من التمييز على اأ�شا�شا االنتماء النقابي( .جلنة حرية تكوين اجلمعيات ،موجز
القرارات ،الفقرة .)831
 )38منظمة العمل الدولية ،تفتي�ص العمل ،2006 ،تقرير رقم ( IIIاجلزء االأول ب) �ص.44 .
 )39جلنة حرية تكوين اجلمعيات ،موجز القرارات ،فقرة .834
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جتهيز ال�شادرات ي�شمل يف اأغلب االأحيان التعاقد من الباطن والعمل غري النظامي ،ال يتمتّع
املفت�شون يف اأكرثية احلاالت بال�شلطة القانونية للو�شول اإىل الع ّمال املعنيني يف اأماكن العمل
تلك.
هل املفت�صون جمهّزون لتحديد اأنواع النتهاكات التي غال ًبا ما تق ّو�س حق الن�صاء العامالت
يف التنظيم النقابي داخل مناطق جتهيز ال�صادرات؟ تفيد منظمة العمل الدولية باأنّ مفتّ�شي
العمل يف بع�ص البلدان مد ّربون ملعاجلة حاالت امل�شايقة ،مبا فيها التح ّر�ص اجلن�شي،
هاما من عمليات تدقيق ال�شالمة وال�شحة املهنيتني 40.ويف عدد من البلدان،
باعتبارها جز ًءا ً
ّ�شات بهدف التوا�شل مع الن�شاء ب�شاأن
خا�شة للمفتّ�شني املد ّربني ،ت�شمل مفت ٍ
ّمت اإن�شاء وحدات ّ
41
احل�شا�شة مثل حماية االأمومة والتمييز على اأ�شا�ص النوع االجتماعي.
بع�ص الق�شايا ّ
كيف يتعامل مف ّت�صو العمل مع الع ّمال املهاجرين؟ ت�شري منظمة العمل الدولية اإىل اأنّ
مفتّ�شي العمل يف بع�ص البلدان م�شوؤولون ا ً
أي�شا عن التح ّقق من و�شع العمال املهاجرين ،من
اأجل التاأ ّكد من اأ ّنهم خم ّولون للعمل قانون ًيا .لكن بح�شب منظمة العمل الدولية ،يجب اأن
تكون حماية الع ّمال مبثابة الواجب االأول املناط مبفتّ�شي العملً ،
بدال من الرتكيز على اإنفاذ
القانون 42.و ُيعترب ذلك �شرورة ق�شوى لكي ي�شعر العمال املهاجرون العاملون يف مناطق جتهيز
ال�شادرات بالثقة ،ولكي يوؤمنوا باأنّ الدولة التي يعملون فيها حتمي ح ّقهم يف التنظيم النقابي.

يجب اأن يكون املد ّرب م�شتعدًّا لو�شف االآليات املتاحة يف متناول
العامالت من اأجل التعامل مع االنتهاكات اأو ال�شكاوى .عندما يحدّد
املفت�شون اأي انتهاكات مزعومة اأو عندما ترفع الن�شاء العامالت اأي
�صوية
الت
البت
�شكاوىّ ،
يتعني اإن�شاء هيئة م�شتق ّلة وحيادية وموثوقة من اأجل ّ
عاجلة
وم
يف اإذا ما كان القانون قد ان ُتهِ ك ،وحتديد اجلهة املنتهكة والعقاب
صكاوى
ال�
و/اأو التعوي�ص املالئم .بالن�شبة اإىل العامالت يف مناطق جتهيز
املهم اأن تكون الهيئات املماثلة �شهلة الو�شول ومعقولة
ال�شادرات ،من ّ
من حيث الكلفة ومراعية للمنظور اجلن�شاين.
يف ما يلي جملة من االأ�شئلة التي يجب على املد ّرب اأخذها بعني االعتبار عند اإجراء تقييم اأ ّويل للو�شع:


هل تُعترب حماكم العمل اأو هيئات التحكيم بعيدة عن ّ
تدخل اأو �شيطرة اأي جهة من اجلهات،
مبا فيها احلكومة؟ هل هي خالية من الف�شاد اأو املح�شوبيات؟



هل تُعترب املحاكم اأو هيئات التحكيم خم ّولة لتعالج ق�شية احلرية النقابية وحقوق الع ّمال
التي ُت َع ّد ق�شية حيوية؟ يجب اأن تتمتّع على االأق ّل بال�شلطة الالزمة لالأمر باإجراء حتقيقات
اإ�شافية ،واإرجاع الع ّمال اإىل منا�شبهم ،ومنح التعوي�ص املالئم ،وفر�ص الغرامات التي
رادعا كاف ًيا حيث ّمت ارتكاب انتهاكات خطرية.
تُ�ش ّكل ً

 )40منظمة العمل الدولية ،تفتي�ص العمل ،2006 ،تقرير رقم ( IIIاجلزء االأول ب) �ص.4 .
 )41منظمة العمل الدولية ،تفتي�ص العمل ،2006 ،تقرير رقم ( IIIاجلزء االأول ب) �ص.60 .
 )42منظمة العمل الدولية ،تفتي�ص العمل ،2006 ،تقرير رقم ( IIIاجلزء االأول ب) �ص25 .
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هل تقع حماكم العمل اأو حمكمة الدائرة على م�شافة قريبة مبا يكفي من مناطق جتهيز
ال�شادرات ليكون الو�شول اإليها ً
�شهال؟ هل تقبل املحاكم ال�شكاوى من ع ّمال مناطق جتهيز
ال�شادرات؟ هل ّمت ت�شميم االإجراءات القانونية بحيث تكون غري مكلفة و�شهلة لكي ال يعزف
الع ّمال عن اللجوء اإىل العدالة؟ اإىل ذلك ،يجب اأن تكون االإجراءات �شريعة وا ّأال تتط ّلب
الكثري من الزيارات والتاأجيل.
هل باإمكان املحاكم ح ّل النزاعات ب�شرعة كافية ل�شمان حتقيق العدالة ب�شكل �شريع؟ يف
بع�ص البلدان حيث تراكمت الدعاوى القانونية ،قد يلجاأ اأ�شحاب الع ّمال اإىل الطعن املتك ّرر
واال�شتئناف يف قرارات املحاكم بهدف املماطلة يف االعرتاف بالنقابات ل�شنوات كثرية ،حتّى
عندما ال يكون الطعن جدي ًرا باأخذه يف االعتبار.
كيف تتم ّ مراعاة احل�شا�شية اجلن�شانية يف االإجراءات؟ يف احلاالت املثالية ،يجب اأن يكون
الق�شاة واملحكمون مد ّربني على التحقيق يف ق�شايا التمييز على اأ�شا�ص اجلن�ص والتح ّر�ص
اجلن�شي والبت ّ فيها ،باالإ�شافة اإىل ق�شايا اأخرى قد ت�ش ّكل عن�ش ًرا اأ�شا�ش ًيا اأو جوهر ًّيا
املتخذة لن تعزّز ال�شور
يف �شكاوى العامالت .ي�شاهم ذلك يف التاأ ّكد من اأن ّ القرارات ّ
النمطية ال�شائدة �شدّالن�شاء العامالت ،ما يحول دون اإن�شافهن  ّ.لهذا الغر�ص ،ميكن اإن�شاء
خمت�شة اأخرى ،مع م�شاركة جمموعات املجتمع املدين يف احلاالت
«خلية ن�شائية اأو اأي هيئة
ّ
املثالية ،من اأجل امل�شاعدة على دعم الن�شاء اللواتي تقدّمن بال�شكاوى.

تنفيذ

ال

يجب اأن يكون املد ّرب جاهزًا للتط ّرق اإىل االأ�شئلة ذات ال�شلة بتنفيذ
قرارات حمكمة العمل ،اأو قرارات التحكيم .يف املبداأ ،يجب اأن ُت َن ّفذ
تن�ص
تلك القرارات على الفور� ،شواء كانت تق�شي بتعوي�ص نقدي اأو ّ
خا�شة ،مثل اإعادة الع ّمال اإىل منا�شبهم اأو
على اأ�شاليب معاجلة ّ
اإ�شدار اأمر نهي عن اأي ت�شريحات اإ�شافية .واأ�شارت جلنة حرية
تكوين اجلمعيات اإىل اأنّ اأي تاأخري يف �شمان اإعادة املوظفني اإىل
منا�شبهم اأو تنفيذ القرارات االأخرى ذات ال�شلة بالتمييز على اأ�شا�ص
االنتماء النقابي ميكن اأن يوؤدّي اإىل ن�شف جهود النقابة ،نتيجة انتقال
النا�شطني االأبرز اإىل وظائف اأخرى ،و/اأو تال�شي حما�شتهم مع مرور
الزمن.

اخلا�صة بالن�صاء العامالت يف مناطق جتهيز ال�صادرات
التحديات
 4ــ  4ــ
ّ
ّ

ال ّ
�شك يف اأنّ االأحكام غري املالئمة ذات ال�شلة باالإجازة الوالدية اأو احلماية من التح ّر�ص اجلن�شي
تطال الع ّمال ً
رجاال ون�شا ًء على ح ّد �شواء .و خالل التدريب ،يجب اأن يظهر جل ًيا للع ّمال اأنّ االنتباه
املوىل اإىل التحديات التي يحدّدونها �شيحمل اأث ًرا اإيجاب ًيا بالن�شبة اإىل جميع الع ّمال ،لي�ص فقط من
خالل حت�شني �شروط وظروف العمل ،بل ا ً
أي�شا من خالل تعزيز الق ّوة واحلقوق النقابية .لكنّ ذلك
يتخطى نطاق مو�شوع هذا الكت ّيب ،الذي ير ّكز ب�شكل اأ�شا�شي على كيفية تاأثري القوانني غري املراعية
للمنظور اجلن�شاين على الن�شاء العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات ،وكيف ته�شم ح ّقهنّ يف
احلرية النقابية.

32
يبني مدى اتّ�شاق القوانني مع مقاربة
عند اإجراء حتليل ملالءمة االإطار القانوين ،يجب على املد ّرب اأن ّ
منظمة العمل الدولية للم�شاواة يف النوع االجتماعي ،كما ّمت تاأطريها يف برنامج العمل الالئق .اإىل
ذلك ،يجب اأن ت�شاهم القوانني الوطنية يف تعزيز احلقوق الرا�شخة يف اتفاقية امل�شاواة يف االأجور،
�شنة ( 1951رقم )100؛ واتفاقية التمييز (يف اال�شتخدام واملهنة)� ،شنة ( 1958رقم .)111
وكما يحدّد الف�شل الثالث ،ميكن اأن ت�شمل جل�شة التدريب حلقة مناق�شة ب�شاأن القوانني املحلية،
خ�شو�شا ،حيث يقدّم املد ّرب اأمثلة فعلية عن التجارب ال�شائعة-
الأ ّنها تنطبق على الن�شاء العامالت
ً
التح ّر�ص اجلن�شي ،والتمييز �شد الن�شاء العامالت يف ق�شية الرتقية ،اإلخ -ويقوم بتي�شري حلقة حوار
ب�شاأن كيفية معاملتهنّ مبوجب القانون.

للمزيد من التفا�صيل ب�صاأن هذه الق�صايا و�صواها ،ميكن مراجعة كت ّيب «امل�صاواة يف النوع الجتماعي:
43
دليل ب�صاأن املفاو�صة اجلماعية».

http://www.ilo.org/actrav/what/pubs/lang--en/docName--WCNS_113700/index.htm )43

الق�سم الثاين
اإجراء التدريب

34

يف ما يلي ،ملخ�س مقرتح لإجراء التدريب يف ق�صمني .يقدم الق�صم الأول (راجع
الف�صل اخلام�س) مقاربة ميكن للمدرب من خاللها تبادل املعلومات وتي�صري عملية
تخول الن�صاء العامالت التو�صل اإىل حتليل ذاتي حول العوائق التي تعرت�س طريقهن.
اأما الق�صم الثاين( ،راجع الف�صل ال�صاد�س) في�صتعر�س الطرق املمكنة لإدارة النقا�س
بني الن�صاء العامالت حول تاأطري ال�صرتاتيجيات من اأجل تخطي العوائق والبدء
بالنتظام.

قائمة التدقيق

خ�صو�صا بالن�صبة
حقوق العمال وانتهاكات حمددة لهذه احلقوق يف اأماكن العمل املعنية،
ً
اإىل الن�صاء العامالت
 نقا�ص حول املفاهيم االأولية ،حتديدً ا الفارق بني اجلن�ص والنوع االجتماعي
 عر�ص العنا�شر االأ�شا�شية حلقوق العمال مبوجب القانون الدويل وتقدمي ملحة
عن القانون املحلي املتع ّلق بهذا املجال
 مناق�شة امل�شاكل التي تواجهها العامالت يف اأماكن العمل يف مناطق جتهيز
ال�شادرات
 تقدمي معلومات ونقا�ص حول ماهية النقابة وكيفية ت�شكيلها وكيف ميكن للنقابة
معاجلة االنتهاكات يف مكان العمل
 اطالع املدرب والعمال م ًعا على القوانني لتقييم اإذا ما كانت ت�شكل عائ ًقا اأمام
االنتظام .ا ً
أي�شا ،هل توجد م�شاكل متّ�شلة باالإطار القانوين اخلا�ص حتديدً ا
بالن�شاء العامالت؟
 مناق�شة اآليات اإنفاذ قوانني الدولة ـ ـ التفتي�ص واالأحكام الق�شائية والتنفيذ ـ ـ مع
الرتكيز ب�شكل خا�ص على جتارب الن�شاء العامالت مع النظام
 مناق�شة �شيا�شات �شاحب العمل وممار�شاته ـ ـ القانونية منها وغري القانونية ـ ـ
على م�شتوى معوقات االنتظام
 مناق�شة البيئة االجتماعية التي ت�شمل على �شبيل املثال ال�شور النمطية املتمحورة
حول النوع االجتماعي مبا اأن هذه البيئة قد ت�شمح باالنتظام اأو تعيقه
تطوير ا�صرتاتيجيات التنظيم النقابي
 و�شف ا�شرتاتيجيات مثل املفاو�شة اجلماعية وك�شب التاأييد والدعاوى الق�شائية
و/اأو االآليات االإ�شرافية اخلا�شة مبنظمة العمل الدولية ومناق�شة قرار اللجوء
اإىل هذه اال�شرتاتيجيات ،وكيف يتم اللجوء اإليها ومتى
 مراجعة النقاط االأ�شا�شية املحتملة ال�شرتاتيجية جماعية ـ ـ ت�شمل الدولة و�شاحب
العمل واملجتمع والنقابات ـ ـ ومناق�شة الطرق املمكنة ملقاربتها واإ�شراكها

الف�سل اخلام�ص مناق�سة احلقوق والنتهاكات
يق�شم امللخ�ص املقرتح يف ما يلي التدريب ب�شورة عامة اإىل اأربعة اأق�شام:
ّ
 )1ما هي حقوقكنّ كعمال وكن�شاء؟
�شيوعا يف مكان العمل؟
 )2ما هي اأكرث انتهاكات حقوق العامالت ً
 )3ما هي النقابة وكيف ميكن للنقابة اأن تقدم امل�شاعدة؟
 )4ما هي اأهم املعوقات اأمام العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات الراغبات يف ممار�شة حقهن
يف االنتظام وت�شكيل نقابة اأو االلتحاق بها وكيف ميكن تخطي هذه العقبات؟
طوال فرتة التدريب ،من املهم الدمج بني املعلومات وتي�شري النقا�ص لكي تكون اجلل�شة تفاعلية بقدر
االإمكان .قد تختلف طريقة العر�ص ـ ـ بني مل�شقات وكتيبات مرفقة بر�شوم واألعاب واأغاين على �شبيل
املثال ،وكلها اأفكار جيدة ـ ـ لكن من املهم التفكري بحذر بالت�شاميم االأكرث فعالية وف ًقا لكل فريق من الفرق.

 5ــ  1ــ ملاذا ُيعترب النوع الجتماعي مه ًّما يف هذا ال�صياق؟

قد يحتاج املدرب اإىل تفعيل النقا�ص حول مغزى االجتماع م ًعا يف التدريب كن�شاء عامالت .على �شبيل
املثال ،لعله من املفيد مناق�شة الفارق بني اجلن�شني (اأي الفوارق العاملية والبيولوجية بني الرجل
واملراأة) والنوع االجتماعي (اأي الفوارق التي حتددها الثقافة والبيئة والتي تتغري مع الوقت وبح�شب
املجتمعات) مبا اأنه �شيكون من ال�شروري بالن�شبة اإىل اجلميع فهم هذه الفوارق قبل الغو�ص يف
مفاهيم التمييز اأو امل�شاواة .من املمكن يف هذا ال�شياق اال�شتفادة من املواد التي اأنتجتها منظمة العمل
الدولية لتاأطري هذه امل�شاألة مبا فيها «ا�شرتاتيجيات تعميم منظور النوع االجتماعي يف جمال الرتويج
44
للعمل الالئق :االأدوات الربجمية».

 5ــ  2ــ حقوق العمال

يتوجب على املدربني مناق�شة العنا�شر االأ�شا�شية يف معايري العمل الدولية اإ�شافة اإىل القانون املحلي
كما جاء يف الف�شلني الثالث والرابع.
من بني ال�شبل املمكنة لبدء النقا�ص حول الق�شايا احلقوقية ،ميكن اللجوء بالتناوب اإىل تبادل
املعلومات وطرح االأ�شئلة .ومن املمكن تركيز النقا�ص حول موا�شيع مثل:
 ما هي حقوقك يف العمل؟
 ما هي حقوقكن كن�شاء عامالت؟
قد يرغب املدرب بذكر بع�ص املواقف التي ال تكون فيها القوانني املحلية متما�شية مع املعايري الدولية
بنا ًء على البحث التح�شريي ويحاول املدرب بذلك اأن ي�شرك العمال يف النقا�ص .كما اأن الق�شية
�شتربز يف النقا�ص الح ًقا لدى تدار�ص املعوقات اأمام حرية االنتظام.
 )44منظمة العمل الدولية� ،2010 ،ص11-9 .

http://www.ilo.org/wcmp5/groups/public/--asia/--ro-bangkok/--sro-bangkok/documents/publication/wcms_143849.pdf
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 5ــ  3ــ امل�صاكل يف مكان العمل

من اأجل حتقيق اأكرب قدر من الفعالية ،قد يكون من املجدي اإدارة هذا النقا�ص بطريقة غري مهيكلة
نوعا ما مع التاأكد من اأن فهم العامالت للعنا�شر امل�شرتكة بني خماوفهن ورمبا ت�شابه التجربة مع
ً
عامالت اأخريات يف مناطق جتهيز ال�شادرات يف بلدان اأخرى .من املمكن حتقيق ذلك بنا ًء على
الو�شف املذكور اأعاله لالنتهاكات ال�شائعة والبحث االأويل الذي يقوم به املدرب.
يف الوقت عينه ،ينبغي على املدرب امل�شاركة ب�شورة نا�شطة يف اإدارة النقا�ص من خالل ربطه مببادئ
حقوق العمال وحقوق املراأة يف مكان العمل من اأجل �شمان مالءمة النقا�ص مع موا�شيع التدريب.
اأخ ًريا ،يتوجب على املدرب تدوين الق�شايا البارزة بهدف اإدراجها الح ًقا يف النقا�ص حول اأ) اأ�شباب
االنتظام وب) معوقات االنتظام مبا اأن معظم النقاط �شتكون على االأرجح مرتبطة باملو�شوعني.

 5ــ  4ــ النقابات وكيفية ال�صتفادة منها

بنا ًء على املالحظات ال�شابقة – اأي اأن العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات ينتمني اإىل اجليل
االأول من الع ّمال وال ميلكن خربة وا�شعة باالحتادات النقابية – لعله من ال�شروري البدء بتقدمي بع�ص
املعلومات االأولية .كما ينبغي على املدرب اأن يبد أا على االأرجح بو�شف املبادئ االأ�شا�شية للت�شامن وقوة
ال�شوت الواحد.
بعد ذلك ،قد يرغب املدرب يف �شرح ملاذا قد ترغب العامالت يف االنتظام �شمن نقابة ً
بدال من اأي نوع
اآخر من الوحدات املجتمعة اأو ملاذا ال تزال النقابات تلعب دو ًرا حتى عندما تكون العامالت اأع�شاء يف
�شبكات اأو جمموعات اأخرى .ت�شمل نقاط النقا�ص ما يلي:
 يوجد اإطار قانوين يف معظم البلدان من اأجل دعم التفاو�ص من خالل النقابة وحماية
االتفاقات مع اأ�شحاب العمل التي مت التو�شل اإليها من خالل املفاو�شة اجلماعية.
 تعتمد النقابات ب�شفتها منظمات دميقراطية عمليات انتخابية واإمكانية الطعن يف القيادة،
ومتلك القدرة على تطبيق م�شتوى اأعلى من املحا�شبة مقارنة مع اأنواع اجلمعيات االأخرى.
عموما �شبل الطعن يف الهيكليات غري امل�شتقلة اأو الفا�شدة.
كما اأن القوانني توؤمن ً
 عندما تنفد خيارات النا�شطني على امل�شتوى املحلي من اأجل حتقيق التغيري يف مكان العمل،
غال ًبا ما توجد �شبكات وطنية ودولية وهيكليات ميكنهم االعتماد عليها من خالل النقابات
من اأجل دعم حملتهم.
ميكن للمدربني البدء باإدارة النقا�ص من خالل الرتكيز على االآمال
والتوقعات التي تع ّلقها العامالت على النقابة العمالية وكيف ميكنها
حت�شني �شروط عملهن .من خالل ت�شجيعهن على اأخذ املبادرة يف
هذا ال�شاأن �شي�شبحن منا�شرات اأف�شل لتاأ�شي�ص نقابة بني زمالئهنّ
نقابة
دور ال
يف العمل .بعد ذلك ،قد يرغب املدربون يف معاجلة نقطة اأو اأكرث من
النقاط التالية:


دور النقابة يف توفري الدعم على م�شتوى التظلمات الفردية واالإجراءات التاأديبية وحاالت
الت�شريح والطرد واملفاو�شة اجلماعية.
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دور النقابة يف معاجلة ق�شايا التحر�ص اجلن�شي والتمييز املبني على النوع االجتماعي
واالإجازة الوالدية ورعاية االأوالد وهواج�ص اأخرى قد تكون مهمة بالن�شبة اإىل العامالت.
قد يرغب املدربون يف اال�شتناد اإىل اإحدى من�شورات منظمة العمل الدولية االأخرى مثل،
«امل�شاواة بني اجلن�شني :دليل املفاو�شة اجلماعية» ،45الذي ي�شرح كيف ميكن دمج ق�شايا
النوع االجتماعي يف املفاو�شة اجلماعية من اأجل تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني يف مكان
العمل ويف النقابة على حد �شواء.
اإطالق االأعمال اجلماعية من خالل مواجهة �شاحب العمل مبا�شرة ،من خالل االإ�شرابات
اأو من خالل التعبري عن وجهة نظر اأو�شع عرب املظاهرات ال�شعبية.
على م�شتوى معاجلة ق�شية االأعمال اجلماعية وغريها من الق�شايا ،يتوجب على املدربني
االإ�شاءة على اأهمية قيام العامالت باإي�شال �شوتهن يف عمليات �شنع القرار يف النقابات
ب�شكل فردي وب�شكل جماعي على حد �شواء .كما جتدر مناق�شة فكرة ت�شكيل جلنة ل�شوؤون
املراأة داخل النقابة من اأجل منح الن�شاء م�شاحة كافية للتناق�ص قبل �شياغة الق�شايا اأمام
االأع�شاء كافة وتطوير ح�ص القيادة على م�شتوى العامالت يف الوظائف العادية.
دور النقابة خارج مكان العمل ،لوحدها اأو باال�شرتاك مع جهات اأخرى ،من اأجل ك�شب
التاأييد مع امل�شرعني والبريوقراطيني وامل�شاركة يف احلمالت العامة على م�شتوى املجتمعات
املحلية من اأجل حتقيق التغيري االجتماعي اأو اإحالة الق�شايا اإىل املحاكم.
قد يرغب املدربون يف ت�شجيع الن�شاء على مناق�شة كيف ميكن للنقابات م�شاعدتهن يف معاجلة
ق�شايا مثل الو�شمة االجتماعية والتي قد تواجهها العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات.










كيل ال

نقابة

ت�ص

يعتمد املدربون على بحثهم يف جمال القانون املحلي من اأجل طرح
اآليات االنتظام يف مكان العمل .كما اأن النقا�شات �شتطال على االأرجح
خماوف العمال من اإنهاء اخلدمة اأو التحر�ص يف حالة االنتظام وينبغي
ت�شجيع العامالت على اإثارة هذه املخاوف اإن رغنب بذلك .لكن �شيتم
الرتكيز ب�شكل خا�ص يف فرتة الحقة من التدريب على ق�شية التمييز
على اأ�شا�ص االنتماء النقابي من بني خمتلف املعوقات املاثلة اأمام جهود
االنتظام واملتاأتية من ممار�شات �شاحب العمل و�شلوكياته.

يفرت�ص امللخ�ص التايل اأنه ما من نقابة تن�شط حال ًيا يف مكان العمل على الرغم من اأن امللخ�ص ال
يلحظ اإمكانية وجود عمل جار ا ً
أ�شال على تنظيم العمل النقابي داخل مناطق جتهيز ال�شادرات .يف
نوعا ما مبا اأنه قد
حال وجود نقابة يف مكان العمل ،ينبغي التعاطي مع هذا الق�شم بطريقة خمتلفة ً
تربز ق�شايا مت�شلة «بالتنظيم النقابي داخل املن�شاأة» اأو غياب مراعاة النوع االجتماعي داخل النقابة
ما من �شاأنه اأن يدخل يف �شياق النقا�ص يف الق�شم الثاين من التدريب .يف حال وجود نقابة نا�شطة يف
مكان العمل املحدد ،قد يرغب املدرب يف الدمج بني ق�شمي التدريب واإدارة نقا�ص حول ا�شرتاتيجيات
حتدي النقابة املوجودة اأو العمل معها اأو االلتحاق بها.
)45
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هل توجد نقابة نا�شطة �شمن مناطق جتهيز ال�شادرات؟ اإن وجدت نقابة ،يجب على املدرب
عر�ص معلومات االت�شال بها وعملية االنتماء التي قد تنطبق ومناق�شة �شيئات وح�شنات
الت�شجيل يف بديل عن النقابة املوجودة ا ً
أ�شال يف مناطق جتهيز ال�شادرات.
ينبغي على العامالت التوا�شل مع االآخرين يف مكان العمل وحتديد م�شاحلهم يف ت�شكيل
نقابة واإقناعهم مبزايا االنتظام .لعله من االأف�شل تاأجيل النقا�ص حول ا�شرتاتيجية االنتظام
الفعلية اإىل فرتة الحقة من التدريب مبا اأنه �شيكون من ال�شرورية تدار�ص هذه امل�شاألة
جن ًبا اإىل جنب مع فهم اأ�شمل للمعوقات .يف املقابل ،يتوجب على املدرب اإعالم الن�شاء يف
الدورة التدريبية بالعدد االأدنى اأو الن�شبة الدنيا املطلوبة من العمال من اأجل ت�شكيل نقابة
متاما ما هي طبيعة املهام االآتية .كما يتوجب على املدرب
على م�شتوى املن�شاأة ،ليفهمن ً
مناق�شة اأنواع العمال املوؤهلني مبوجب القانون املحلي للم�شاركة يف النقابة ومنهم املهاجرون
والعاملون بدوام جزئي والعاملون من املنزل اإلخ .جمددًا ،لعله من االأف�شل تاأجيل اإىل فرتة
الحقة من الدورة التدريبية مناق�شة تاأثري الق�شايا القانونية على االنتظام وكيفية مواجهتها
اإن تقرر ذلك.
ينبغي على املدرب التطرق اإىل م�شاألة الت�شجيل يف النقابة واأنواع الوثائق املطلوبة من جانب
الدولة لهذا الغر�ص .كما يجب مناق�شة م�شاألة احل�شول على اعرتاف �شاحب العمل� .شتربز
على االأرجح تعقيدات كثرية مت�شلة بهاتني امل�شاألتني مبا يف ذلك امل�شار املنا�شب الواجب
اعتماده يف حال غياب اال�شتجابة اأو وجود ا�شتجابة �شلبية من جانب الدولة اأو �شاحب
العمل .كما يجب على املدرب تقدمي معلومات االت�شال اخلا�شة بامل�شت�شارين القانونيني،
املن�شمني اإىل جمموعات ال ربحية اأو هيكليات نقابية كاأف�شل خيار ،والذين قد يكونون
م�شتعدين مل�شاعدة العمال يف هذا امل�شار.
ينبغي على املدرب توفري ملحة �شريعة عن اللوائح النقابية الداخلية واأن يف�شر الأي حد ميكن
للقانون اأن يحد من نطاق هذه اللوائح .ولعله من املالئم مناق�شة طرائق تعزيز املحا�شبة
وال�شفافية على امل�شتوى الداخلي اأمام اأع�شاء النقابة مع اأن املدرب قد يعترب اأن الوقت مبكر
للقيام بذلك .كما تدعو احلاجة اإىل مناق�شة �شرورة حتديد قواعد الع�شوية التي ال ت�شتثني
عن غري ق�شد الن�شاء العامالت مثل العمال غري الدائمني والعاملني من املنزل.

عوقات
م
نقابة
كيل ال
ت�ص

يتوجب على املدرب تقدمي ملحة عن القانون املحلي لعر�ص كيف يعيق
القانون انتظام العامالت اأو ي�شهل هذه العملية بنا ًء على اخلطوط
التوجيهية املذكورة يف الف�شل الثالث من هذا الدليل .كما ينبغي
الت�شديد على االإ�شارات التالية اإىل االإطار القانوين يف اأطر خمتلفة
من بلدان اأخرى يف العامل تت�شل مبناطق جتهيز ال�شادرات (وب�شكل
خا�ص ،احلمالت الناجحة على م�شتوى تغيري القوانني) ،وذلك من
اأجل �شمان وجود نقطة دخول حقيقية تخول العامالت االنخراط يف
مناق�شة اال�شرتاتيجيات املفيدة من اأجل حتويل و�شعهن اخلا�ص.
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 5ــ 5ــ حتليل الإطار القانوين

ميكن للمدرب البدء باإعطاء امل�شاركني ملحة عن اأنواع املعوقات القانونية املمكنة املاثلة اأمام املمار�شة
احلرة للحقوق النقابية من جانب العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات.
بعدئذ وبنا ًء على حتليل القوانني الوطنية والقطرية/االإقليمية ذات ال�شلة ،ميكن للمدرب اأن ي�شيئ
على املعوقات القانونية املحددة يف حال وجدت ،اأي تلك التي تعرت�ص ممار�شة حقوق احلرية النقابية
من جانب العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات.

ني ذات
القوان
مليات
صلة بع
ال�
جتهيز
ناطق
م
صادرات
ال�

خالل النقا�ص ،ينبغي على املدرب اأن يلحظ اأنه كنتيجة ل�شنوات من
جهود ك�شب التاأييد التي بذلتها النقابات الوطنية واأنتجتها تدخالت
منظمة العمل الدولية ،ناد ًرا ما جند قيودًا قانونية مبا�شرة على ت�شكيل
النقابات يف مناطق جتهيز ال�شادرات .جتدر االإ�شارة اإىل اأن الكثري من
االأحكام املذكورة يف ما يلي اإما كان م�شريها االإبطال اأو االنق�شاء .كما
يجب الت�شديد على دور العمال اأنف�شهم – من خالل املظاهرات على
�شبيل املثال اأو جمع املعلومات حول اأثر القوانني والتي �شيتم تبادلها مع
النقابات – وذلك من اأجل �شمان اأن تكون هذه املعلومات ذات مغزى
بالن�شبة اإىل العمال.

يف ما يلي ،توجد بع�ص االأمثلة لالأحكام القانونية التي جنحت منظمات العمل يف الطعن فيها يف
خمتلف اأنحاء العامل والتي قد يرغب املدرب يف تبادلها مع العمال:
اأ) الأحكام التي ت�صعى اإىل ا�صتبدال النقابات باأنواع اأخرى من «منظمات العمل»
قامت هيئة اال�شتثمار يف �شريالنكا بتطوير لوائح ملناطق جتهيز ال�شادرات املحلية يف العام 2002
والتي روجت لت�شكيل «جمال�ص املوظفني» واإعطائهم مزايا اأكرث من تلك املمنوحة �شاب ًقا للنقابات
مبا يف ذلك الوقت وامل�شاحة ال�شرورية لعقد االجتماعات ال�شهرية خالل اأوقات العمل .واعتربت
النقابات اأنه من ال�شعب جدً ا مناف�شة هذه «املجال�ص» املدعومة من جانب اأ�شحاب العمل وطعنت
يف هذه اللوائح يف منظمة العمل الدولية .ولقد دعمت جلنة حرية تكوين اجلمعيات التابعة ملنظمة
العمل الدولية (راجع ال�شفحة  25واملرفق اأ) وجهة نظر النقابات «وطلبت من احلكومة اتخاذ
جميع اخلطوات ال�شرورية لتعديل اخلطوط التوجيهية بطريقة ت�شمن متتع النقابات العمالية
46
التمثيلية باملرافق نف�شها التي تُفتح اأمام جمال�ص املوظفني من دون متييز».
ب) الف�صل يف �صمان و�صول النقابات العمالية اإىل العاملني يف مناطق جتهيز ال�صادرات
ن�ص قانون مناطق جتهيز ال�شادرات على اأنه ال يحق الأي كان الدخول اإىل املنطقة
يف نيجريياّ ،
من دون احل�شول على اإذن ال�شلطات 47.ومل يلحظ القانون اأي ا�شتثناء ي�شمن دخول اأع�شاء
النقابة العمالية اإىل املنطقة وف ًقا للحاجة من اأجل لقاء العمال .لكن ،وبف�شل �شغوط فر�شتها
 )46جلنة حرية تكوين اجلمعيات ،احلالة رقم ،2255 .التقرير رقم�( 332 .شريالنكا) ،مذكور يف رامابريا غوباالكري�شنان ،راجع احلا�شية رقم
 11اأعاله� ،صhttp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_087917.pdf ،37-36 .
 )47املر�شوم رقم  ،63مر�شوم مناطق جتهيز ال�شادرات يف نيجرييا ل�شنة  ،1992ال�شحيفة الر�شمية جلمهورية نيجرييا االحتادية �ص 563-77اأ،
الق�شم � ،)1(13ص .اأ.569
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منظمة العمل الدولية� ،شمحت نيجرييا بانق�شاء القيود املفرو�شة .لكن بح�شب االحتاد الدويل
لنقابات العمال ،ال تزال احلرية النقابية مقيدة يف نيجرييا وما زالت النقابات تواجه التحديات
48
عند الدخول اإىل مناطق جتهيز ال�شادرات.
ج) القيود املفرو�صة على الإ�صرابات
يف العام  ،1990بداأت تركيا حتظر االإ�شرابات يف مناطق جتهيز ال�شادرات فار�شة ت�شوية جميع
نزاعات العمل اجلماعية من خالل عملية حتكيم اإلزامية ً
عو�شا من ذلك 49.لكن �شرعان ما
راحت تركيا ت�شهد تظاهرات عمالية وا�شعة االنت�شار مبا فيها اإ�شرابات غري قانونية و�شغوط من
جانب النقابات الرتكية ومنظمة العمل الدولية وجمموعات حقوق االإن�شان الدولية ،فا�شطرت اإىل
ال�شماح ببطالن �شريان القانون .على الرغم من ذلك ،ال يزال االحتاد الدويل لنقابات الع ّمال
يلحظ اأن «احلق يف االإ�شراب حمدود مع وجود مدة انتظار اأطول من اللزوم ـ ـ قرابة الثالثة اأ�شهر
ـ ـ قبل �شدور اإذن بالدعوة اإىل اإ�شراب .كما اأن االعت�شامات حمدودة جدً ا واالإ�شرابات ب�شبب
عدم التقيد باالتفاقات اجلماعية حمظورة يف حني اأن القانون مينع االإ�شرابات يف الكثري من
املرافق التي ال ميكن اعتبارها اأ�شا�شية .اإىل ذلك ،ميكن فر�ص عقوبات قا�شية ،ت�شمل ال�شجن،
على امل�شاركني يف االإ�شرابات غري القانونية .اإ�شافة اإىل ذلك ،مينح القانون جمل�ص الوزراء
يوما لدواعي ال�شحة العامة اأو االأمن القومي قبل
�شالحية تعليق اأي اإ�شراب قانوين ملدة ً 60
50
اإحالة امل�شاألة اإىل التحكيم االإلزامي».
اإىل ذلك ،وكما جاء يف ما �شبق ،توجد قيود مفرو�شة على احلرية النقابية ي�شمح بها القانون وهي
تبقى �شائعة جدً ا يف اإطار منطقة جتهيز ال�شادرات:
د) تراجع الأمن الوظيفي واحل ّد من حركة املظاهرات اأو التجمع و/اأو فر�س �صاعات عمل اأطول:
ينبغي على املدرب اإطالق نقا�ص حول اأثر كل من العوامل التالية اإن كانت مطبقة يف منطقة جتهيز
ال�شادرات املعنية:
 العقود ق�صرية الأمد :ميكن للن�شاء العامالت و�شف فقدان حمفز من املحفزات لالنتظام
والن�شال من اأجل التغيري .كما قد تريد هوؤالء العامالت مناق�شة اإمكانية عدم جتديد
عقودهن يف حال اكت�شف �شاحب العمل اأنهن م�شاركات يف تنظيم العمل النقابي اأو ينظر
اإليهن ً
بدال من ذلك «كهاويات للمواجهة»اأو «مثريات للم�شاكل».


القيود املفرو�صة على التظاهر والتجمع .ميكن للن�شاء العامالت تبادل التجارب اأو
االأقا�شي�ص حول مواجهات مع ال�شرطة اأو اأ�شحاب العمل لدى القيام مبحاولة للتجمع ،اإما
ب�شورة اجتماعية اأو ملناق�شة �شروط العمل.



فر�س �صاعات عمل اأطول .قد تكون م�شاألة الوقت املتاح لالنتظام ح�شا�شة ب�شكل خا�ص
بالن�شبة اإىل العامالت مبا اأنهن ،وكما ذكرنا يف ما �شبق ،يتحملن على االأرجح م�شوؤوليات
اأكرث من الرجال يف املنزل ما يح ّد ب�شكل اأكرب وقت الفراغ لديهن.

 )48رامابريا غوباالكري�شنان ،راجع احلا�شية رقم  11اأعاله� ،ص.25 .
 )49رامابريا غوباالكري�شنان ،راجع احلا�شية رقم  11اأعاله� ،ص.25 .
 )50االحتاد الدويل لنقابات العمال ،حزيران/يونيو http://survey10.ituc-csi.org/Turkey.html#laabs3- :2011
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 6ــ  5ــ ت�صريعات اأخرى قد متنع النتظام
من اأجل جعل هذه الق�شية ملمو�شة ومفهومة للعمال بقدر االإمكان ،يتوجب على املدرب �شرب مثال
واحد اأو مثالني فقط من التحليل القانوين واأن يكون م�شتعدً ا لذكر اأمثلة اإ�شافية .ولعله من املفيد
تزويد اأمثلة من القانون املحلي مع االإ�شارة اإىل الو�شع يف بلدان اأخرى كما نلحظ هنا.
بكل حال من االأحوال ،يجب على املدرب الت�شديد على دور الذي ا�شطلع به العمال يف الطعن يف هذه
القوانني واالعت�شام �شدها .كما يتوجب على املدرب ت�شجيع املجموعة على االنتظام على الرغم من
املعوقات املماثلة ً
بدال من انتظار حتقيق التغيري.
نقدّم يف ما يلي مثالني قد يكونان ذات �شلة ب�شكل خا�ص (للح�شول على املزيد من االأمثلة ،ميكن
مراجعة املرفق اأ):
اأ) التدخل يف حق النقابات العمالية يف و�صع قواعدها واآليات عملها اخلا�صة :يحد قانون العمل
يف كامبوديا من قدرة النقابات العمالية على انتخاب قادتها بحرية تامة .اإذ ي�شرتط هذا القانون،
عاما من العمر كحد اأدنى واأن يجيدون القراءة
من بني جملة �شروط ،اأن يبلغ قادة النقابات ً 25
والكتابة واأن يكونوا موظفني منذ �شنة على االأقل 51.لكن جتدر االإ�شارة اإىل اأن يف القطاع ال�شناعي
االأهم يف كامبوديا – �شناعة االألب�شة الأغرا�ص الت�شدير – معظم العمال هم دون الـ� 25شنة
ب�شنوات عدة ولديهم حت�شيل علمي ر�شمي حمدود يف حني اأن مردود العمال مرتفع للغاية .كما
اأن ال�شواد االأعظم من هوؤالء العمال هم من الن�شاء يف حني اأن هذا القانون مينعهم ب�شورة فاعلة
من بلوغ مواقع قيادية يف النقابة .يف هذا ال�شياق ،عربت الن�شاء العامالت عن عدم ر�شاهن عن
هذا احلكم القانوين املفرو�ص على النقابات الوطنية واحللفاء الدوليني وهن م�شاركات ب�شورة
نا�شطة يف احلملة الداعية اإىل تغيري القانون.
ب) القيود املفرو�صة على حقوق العمال املهاجرين :لعل املناق�شة االأف�شل لهذه امل�شاألة تكون انطال ًقا
من جتارب العاملني يف مناطق جتهيز ال�شادرات .يف حال كان يفر�ص القانون املحلي بالفعل
قيودًا على حق العمال املهاجرين يف احلرية النقابية ،ال�شيما العمال املهاجرين الدوليني ،يجب
على املدرب اأن يقارب الق�شية من خالل مناق�شة اأعداد العمال املهاجرين العاملني يف املن�شاأة
ملعرفة اإذا كانت �شروط عملهم خمتلفة عن �شروط عمل العمال غري املهاجرين وكيف ميكن
للقيود القانونية املفرو�شة على حقوق العمال املهاجرين اأن توؤثر على قدرة جميع العمال على
االنتظام .كما يجب على املدرب اأن ي�شدد على اأنه يف الكثري من اأطر منطقة جتهيز ال�شادرات،
ً
مثال يف االأردن ،قاد العمال اجلهود الرامية اإىل بناء جو من الت�شامن بغ�ص النظر عن طبيعة
العمال ،اأكانوا مهاجرين اأم ال ،والطعن يف القانون.
ج) امل�صاكل الكامنة يف القانون اخلا�س بالن�صاء العامالت :بنا ًء على امللخ�ص املقدم يف الف�شل
الثاين ،يجب على املدرب ر�شم العنا�شر االأ�شا�شية يف القانون املحلي متى ينطبق على ق�شايا مثل
التمييز يف اال�شتخدام والتحر�ص اجلن�شي وحماية االأمومة واالإجازة الوالدية .من املمكن تركيز
جزء من النقا�ص على القانون املحلي ومالءمته مقارنة مع املعايري الدولية املطبقة (امللخ�ص
 )51قانون العمل يف مملكة كامبوديا ،1997 ،املادة رقم .269
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اأعاله يف الف�شل الثاين من هذا الكتيب) وتوافقه مع حياة العامالت يف مكان العمل من خالل
تقدمي �شل�شلة من االأمثلة الق�شرية .بالطبع ،وكما يدل كل واحد من االأمثلة التالية ،القوانني
وحدها لن حتل م�شكلة التمييز مبا اأن االأفعال متجذرة يف التحيزات االجتماعية .اإال اأن التغريات
هاما من معار�شة ال�شلوكيات الكامنة وتغيريها.
يف االأطر القانونية ت�شكل جز ًءا ً
وف ًقا لالتفاقية رقم  111اخلا�شة مبنظمة العمل الدولية ،يجب اأن يح�شل الن�شاء والرجال على
الفر�ص واملعاملة نف�شها يف مكان العمل .ويجب اأن حتظر القوانني املحلية التمييز �شد املراأة على
�شعيد التوظيف اأو الرتقية اأو اإنهاء اال�شتخدام.


كما جاء بو�شوح يف االتفاقية رقم  ،111يجب على القانون املحلي اأن يحظر التمييز ال�شريح
ويعالج هذه الظاهرة امل�شتندة اإىل ال�شور النمطية ال�شلبية الأ�شحاب العمل حول مهارات
الن�شاء اأو قدراتهن كعامالت .ت�شمل االأمثلة حرمان املراأة من فر�شة العمل يف ق�شم النقل يف
م�شانع االألب�شة والتوقع منها اأن تعمل فقط يف ق�شم اخلياطة واإن كانت موؤهلة للقيام بعمل
النقل ومهتمة بذلك.



اإ�شافة اإىل ذلك ،حتظر االتفاقية رقم  111التمييز غري املبا�شر مثل التحر�ص اجلن�شي .يف
حني اأن التحر�ص اجلن�شي يوؤثر على الرجال والن�شاء على حد �شواء ،جند اأن املراأة م�شتهدفة
اأكرث بالتحر�ص اجلن�شي ما يعيق امل�شاواة بني اجلن�شني .بالتايل ،يجب اأن يوؤمن القانون
ً
حال للمواقف التي تكون العامالت فيها خائفات من فقدان عملهن يف حال رف�شن حماوالت
التودد اجلن�شي على �شبيل املثال ،اأو حني يحول االنتباه اجلن�شي غري املرغوب فيه وامل�شلط
عليها ،بيئة عملها غري مزعجة اأو مثرية للخوف.



تتطرق االتفاقية رقم  156اإىل خمتلف اأنواع التمييز �شد العمال ذوي امل�شوؤوليات العائلية.
ت�شرتط االتفاقية ً
مثال اأن يعالج االإطار القانوين احلاالت التي ُحت َرم فيها العاملة من وظيفة
ما الأن �شاحب العمل يفرت�ص اأن املراأة التي لديها اأوالد �شغار لن تكون قادرة على اأداء
واجباتها يف مكان العمل.
ي�شكل االإطار القانوين الذي ال يعالج م�شاألة االأحكام امل�شبقة املرتبطة باالأمومة انتها ًكا
لالتفاقية رقم ً 183
(مثال ،يف حال حرمت موظفة ما من ترتيبات مهنية طفيفة يف فرتة
متقدمة من حملها اأو يف حال اأجربت امراأة متقدمة لعمل ما على اخل�شوع الختبار حمل).



 5ــ  7ــ حتليل اأدوات الإنفاذ اخلا�صة بالدولة
ينبغي على املدرب التاأكد من مناق�شة اآليات االإنفاذ بنا ًء على جتارب حقيقية من حياة الن�شاء
العامالت لكي تبقى امل�شاألة ذات مغزى وتبدو اإمكانية االلتزام واقعية .بعد تبادل املعلومات االأ�شا�شية
حول كل اآلية من االآليات ،مبا يف ذلك تفا�شيل االت�شال ودليل ب�شيط ال�شتخدامها (بنا ًء على املعلومات
املدرجة يف الق�شم  3،3و 4،3،2املكيفة ح�شب ال�شرورة) ،يجب على املدرب اأن يحاول دفع العمال اإىل
التفكري بنظرتهم اإىل طريقة تطبيق كل اآلية من االآليات يف املمار�شة.
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التفتي�ش
قد ت�شمل االأ�شئلة املمكن طرحها يف النقا�ص ما يلي:


هل يحاول مفت�شو العمل التحدث مع العمال خارج موقع العمل حيث قد ي�شعرون براحة اأكرب
يف احلديث ب�شراحة عن �شروط العمل؟



هل يوجد مفت�شو ومفت�شات عمل؟ هل ي�شعر العمال بارتياح للتحدث مع املفت�شني حول
خماوف قد ت�شكل اأولويات اأكرب بالن�شبة اإىل الن�شاء مثل التحر�ص اجلن�شي اأو االأماكن
املخ�ش�شة لالأمهات املر�شعات؟



هل يتق�شى املفت�شون عن النقابات العمالية اأو اتفاقات املفاو�شة اجلماعية؟



هل يعتقد العمال اأنه ميكن الوثوق باملفت�شني لال�شتجابة ب�شورة مالئمة حلاالت الت�شريح
املجحف لنا�شطي النقابات اأو الق�شايا التي توؤثر ب�شورة غري مبا�شرة على قدرة العمال على
االنتظام مثل العمل االإ�شايف املفرط؟

الت�صوية والتنفيذ
يف هذا ال�شياق ،مت الدمج بني م�شاألتني – ت�شوية ال�شكاوى والتنفيذ الالحق للقرار – التي يكون
املدرب قد ح ّللهما ب�شكل منف�شل يف الف�شل الثاين ،وذلك الأغرا�ص الدورة التدريبية مبا اأنهما
ً
ات�شاال وثي ًقا .نظ ًرا اإىل اأنّ العمال ال ميلكون جمي ًعا جتارب مع حماكم العمل اأو االأجهزة
مت�شالن
التحكيمية لتبادلها يف ما بينهم ،قد يود املدرب الرتكيز على واحد اأو اثنني من العاملني احلا�شرين،
من بني الذين �شعوا اإىل حت�شيل االأجور بر املدفوعة عرب تلك القنوات ،من اأجل �شرد ق�ش�شهم
وت�شاطرها مبزيد من التفا�شيل .بعدئذ� ،شيكون من املمكن اإطالق حوار حول نظرة العمال اإىل
االإن�شاف والف�شاد والكفاءة واالإنفاق وق�شايا اأخرى هامة .كما اأن العمال الذين ال ميلكون جتارب
�شخ�شية مع هذه االآليات قد يعتمدون على اأقا�شي�ص االأ�شدقاء اأو اجلريان كمدخل للم�شاركة يف هذا
النقا�ص .كما يجب على املدرب ت�شجيع هذه امل�شاألة مبا اأن فعالية اآليات االإنفاذ ال تعتمد على التجارب
الفردية فح�شب بل تتعلق ا ً
أي�شا ب�شمعة العمال العامة يف املجتمعات املحلية التي ينوون خدمتها.

 5ــ  8ــ �صيا�صات �صاحب العمل وممار�صاته
يف اإطار مناق�شة تاأثري �شيا�شات �شاحب العمل وممار�شاته على حق العمال يف احلرية النقابية ،يجب
على املدرب تن�شيط نقا�ص يتحدّث فيه العمال عن اإجراءات ملمو�شة (اإنهاء اخلدمة اأو خف�ص الرتبة
على �شبيل املثال) اإ�شافة اإىل اإجراءات ملمو�شة ب�شورة اأقل حيث قد يواجه العمال �شعوبة اأكرب يف
طرح امل�شكلة املحددة .كما يجب ت�شجيع العمال على مناق�شة �شعورهم واإن بدت امل�شاألة �شبابية يف
ّ
والذل والعزل وال�شغوط ،ي�شبح
البداية .وعندما توؤدي �شروط العمل اإىل �شعور العمال بال�شعف
االنتظام اأكرث �شعوبة .يف الوقت عينه ،باإمكان التعبري عن امل�شاعر والت�شديد عليها يف م�شاحة عامة،
وبح�شور عمال يجتمعون لالعرتاف باأن هذه امل�شاعر قد تكون م�شرتكة بينهم ،اأن ي�شاهم يف االرتقاء
بت�شامن العمال وتعبئتهم.
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املمار�صات غري القانونية
قد يكون تبادل االأمثلة حول ممار�شات اأ�شحاب العمل غري القانونية الطريق االأمثل الإثارة النقا�ص ،مبا
اأن معظم هذه املفاهيم �شعبة الفهم ب�شيغتها املجردة:
اأ) التمييز على اأ�صا�س النتماء النقابي .قد يرغب املدرب يف طرح االأ�شئلة عن اإنهاء خدمة
النا�شطني النقابيني اأو تهديد العمال باإقفال املن�شاأة يف حال ت�شكيل نقابة .يف بع�ص مناطق جتهيز
ال�شادرات ،من ال�شائع اأن تقفل املن�شاآت اأبوابها لتفتحها جمددًا حتت ا�شم خمتلف يف حال ت�شكيل
حركة نقابية .اأما اأ�شكال التمييز االأخرى ال�شائعة يف الكثري من اأطر مناطق جتهيز ال�شادرات،
والتي قد يثريها املدرب يف حال اأغفلها العمال ،فت�شمل اإلزام العمال اجلدد بالتوقيع على تعهد
بعدم االن�شمام اإىل نقابة اأو و�شع العمال املعروفني بانتمائهم النقابي «على الالئحة ال�شوداء»
(اأي رف�ص توظيفهم) .يف بع�ص البلدان ،قد يطال االإدراج «على الالئحة ال�شوداء» حتى اأفراد
عائلة النقابيني.
ّ
التدخل يف اأن�صطة النقابات العمالية .ينبغي على املدرب تبادل االأمثلة حول تاأ�شي�ص النقابات
ب)
«التابعة للمن�شاأة» وحماوالت «مراقبة» االنتخابات النقابية اأو التدخل فيها ومقاربة القادة
النقابيني �شع ًيا الإف�شادهم اأو التوقيع على اتفاقات مفاو�شة جماعية «توددية» م�شاغة من دون
اأي مفاو�شات حقيقية مع ممثلي العمال.
ج) التمييز امل�صتند اإىل النوع الجتماعي .ميكن للمدرب عر�ص مثال اأو اثنني عن التمييز امل�شتند
اإىل النوع االجتماعي والتاأثري املحتمل على احلرية النقابية قبل البدء بالنقا�ص .على �شبيل املثال،
غال ًبا ما ُينقل اأن بع�ص اأ�شحاب العمل يف مناطق جتهيز ال�شادرات يف�شلون توظيف الن�شاء على
الرجال .يف حني اأن ذلك قد يبدو كنوع من اأنواع «التمييز االإيجابي» ،غال ًبا ما يقرتن التوظيف
«ان�شياعا» اأو ي�شهل التحكم بهن .كما اأنهن اأقل ً
ميال اإىل
بت�شريحات توؤكد اأن الن�شاء اأكرث
ً
عموما ،جتعل هذه ال�شور النمطية االنتظام اأكرث �شعوبة كما
ت�شكيل النقابات اأو االلتحاق بهاً .
تفيد النقابات النا�شطة على م�شتوى تنظيم عمل الن�شاء مبا اأن اأ�شحاب العمل املماثلني يظهرون
ممانعة اأكرب لالعرتاف بالنقابات ذات االأكرثية الن�شائية.
د) انتهاكات اأخرى حلقوق املراأة .اإ�شافة اإىل ذكر الق�شايا العامة التي من املرجح اأن تكون م�شرتكة
عموما اإىل القانون املحلي
بني خمتلف املناطق ـ ـ مثل عدم احرتام اأ�شحاب العمل للحقوق امل�شتندة ً
مثل اإجازة االأمومة وتوفري عبء عمل اأقل للعامالت احلوامل اأو ا�شرتاحات الر�شاعة الطبيعية
�شيوعا من اأجل ت�شجيع الن�شاء على التفكري يف جتاربهن
ـ ـ قد يرغب املدرب بذكر انتهاكات اأقل ً
اخلا�شة .على �شبيل املثال ،يف بع�ص مناطق جتهيز ال�شادرات يف اأمريكا الالتينية ،قد يجرب
اأ�شحاب العمل املتقدمات اإىل العمل اجتياز اختبار حمل قبل توظيفهن ثم حتذيرهن لفظ ًيا كي
ال يحملن خالل مدة اال�شتخدام من اأجل احلد من كلفة توفري اإجازة االأمومة التي ين�ص عليها
القانون.
اإ�صكالية املمار�صات التي قد تكون غري قانونية مبوجب القانون املحلي
اإن ال�شبب االأ�شا�شي لف�شل هذه امل�شاألة عن امل�شاألة ال�شابقة هو اأن ا�شرتاتيجيات معاجلة هذه
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اال�شرتاتيجيات والطعن فيها يجب اأن تكون خمتلفة .كما اأن مناق�شة تاأثري عالقات العمل «املرنة»
على حق العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات يف احلرة النقابية كما جاء يف الف�شل الثالث ،يحتم
على املدرب البدء بت�شليط ال�شوء على ظاهرة – اال�شتعانة مبوارد خارجية والتلزمي الفرعي وو�شطاء
العمل – قبل املبا�شرة يف النقا�ص .كما اأفادت منظمة العمل الدولية اأن تاأثري تراجع اأمن اال�شتخدام
واأ�شكال اأخرى من عالقات العمل «املرنة» �شيطال ب�شكل اأكرب الن�شاء اأكرث من الرجال وذلك بكل
ب�شاطة الأن «املراأة لطاملا كانت ممثلة ب�شورة مفرطة يف اأ�شكال العمل غري املعتادة» حتديدً ا كعامالت
بدوام جزئي اأو العامالت غري الدائمات 52 ».على اإثر ذلك ،ميكن للمدرب اإطالق نقا�ص حول جتارب
الن�شاء اخلا�شة يف جمال االتفاقات املرنة يف مكان عملهن وتاأثريات هذه التجارب.

 5ــ  9ــ البيئة الجتماعية

بنا ًء على م�شمون الق�شم  ،.2.4يجب التعاطي بحذر مع احلوار املت�شل بالبيئة االجتماعية كعائق
حمتمل اأمام االنتظام من اأجل �شمان عدم �شعور العامالت اخلا�شعات للتدريب باأنهن عر�شة
لالأحكام اأو اال�شتهزاء من جانب عمال اآخرين اأو املدرب .ب�شكل حمدد ،يجب اأن يتنبه املدرب مل�شاألة
اإثارة نقا�ص عر�شي خللفية العمال ونظرتهم للذات خالل الدورة التدريبية ،حيث توجد فر�ص حمدودة
للمتابعة اأو التو�شيح ال�شيما يف االأطر التي يوجد فيها عمال من خلفيات دينية ومناطقية واأثنية ولغوية
خمتلفة .قد يرغب املدرب يف بدء نقا�ص عام جدً ا حول ال�شور النمطية املتعلقة بالنوع االجتماعي
على �شبيل املثال ملعرفة اإذا كانت املجموعة جاهزة للغو�ص يف نقا�ص حمدد اأكرث ومراع لالختالفات.
اإىل ذلك ،ميكن للمدرب اأن يطلب من الن�شاء و�شف حاالت ميكن الختالف خلفياتهن فيها اأن توفر
لهن الفر�ص مع تقدمي جمموعة من املهارات اأو الفل�شفات التي ميكنهن االعتماد عليها من اأجل
االنتظام.

 5ــ  10ــ متثيل الن�صاء العامالت يف النقابات العمالية

بعد حتديد العوامل امل�شوؤولة عن �شعف متثيل املراأة يف اأجهزة �شنع القرار وعلى امل�شتويات القيادية
يف النقابات العمالية ،ميكن للمدرب اأن يطلب من امل�شاركني طرح اأفكارهم حول كيفية تعزيز م�شاركة
الن�شاء العامالت يف االحتادات العمالية التي يهيمن عليها الرجال .قد ت�شمل التدابري املمكنة ما يلي:




حتديد اإطار ل�شيا�شة تتمحور حول امل�شاواة يف احلقوق واملعاملة والفر�ص بالن�شبة اإىل الن�شاء
املنت�شبات اإىل النقابات
ت�شكيل اللجان الن�شائية من اأجل �شمان متثيلهن الفعال داخل النقابة وتعزيز الوعي حول
حاجات املراأة اخلا�شة يف العمل .كما اأن اللجان الن�شائية ميكن اأن ت�شارك يف تدريب الن�شاء
املنت�شبات .يجب اأن تتحلى هذه اللجان بالتمويل املالئم واأن تكون مرتبطة ب�شكل وثيق
بهيكليات �شنع القرار يف النقابة .كما يجب اأن ت�شارك اللجان الن�شائية يف �شياغة املطالب
الأغرا�ص املفاو�شة اجلماعية .اإىل ذلك ،ميكن تاأ�شي�ص اأق�شام �شوؤون املراأة املكملة لعمل
اللجان الن�شائية من اأجل العمل على ق�شايا تطال املراأة يف مكان العمل ويف النقابات.

 )52منظمة العمل الدولية ،اأ�ش�ص حقوق الن�شاء العامالت وامل�شاواة بني اجلن�شني ،الن�شخة الثانية� ،2007 ،ص،21 .
http://www.ilo.org/wcmp5/groups/public/--dgreports/--gender/documents/publication/wcm_087314.pdf
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تخ�شي�ص مقاعد للمراأة داخل اأجهزة �شنع القرارات يف النقابات.
املطالبة بن�شبة مئوية خا�شة باملراأة يف الهيئة التنفيذية.
العمل ب�شكل اإيجابي 53على تخ�شي�ص املراأة العاملة بعدد حمدد من منا�شب �شنع القرار
بحلول تاريخ حمدد.
توعية الرجال املن�شمني اإىل املنظمة حول النوع االجتماعي.
حتديد مواعيد اجتماعات النقابات العمالية يف اأوقات تالئم الن�شاء االأع�شاء مع اأخذ
باالعتبار اأنه لدى الكثري منهن م�شوؤوليات عائلية.
تاأمني خدمات الرعاية باالأوالد خالل اجتماعات النقابات العمالية واالأن�شطة االأخرى ذات
ال�شلة.
التفاو�ص مع اأ�شحاب العمل من اأجل �شمان تقا�شي العامالت االأجر خارج العمل من اأجل
اإتاحة م�شاركتهن يف اأن�شطة النقابة.
�شمان متثيل الن�شاء االأع�شاء يف فر�ص التفاو�ص وجميع الربامج التعليمية والتدريبية من
خالل اتباع مبداأ الن�شبية.

 5ــ  11ــ تعزيز قدرة الن�صاء القياديات

يجب اأن يطلب املدرب من امل�شاركني التفكري وتبادل االأفكار حول مفهوم القيادة وال�شفات ال�شرورية
لنجاح العمل القيادي .ت�شمل هذه ال�شفات ال�شجاعة وال�شرب واملثابرة والتنبه حلاجات االآخرين يف
التنظيم وحتفيز االآخرين ورعاية عمل الفرق والقدرة على بناء التوافق.
يجب على املدرب ،من خالل متارين املجموعات واالألعاب وتبادل االأدوار وا�شتخدام املكمالت املرئية
وامل�شموعة وتعزيز املهارات التالية:
 مهارات اال�شتماع والتوا�شل الفعال
 مهارات العالقات
 املخاطبة العلنية
 تقنيات االإدارة والتخطيط
 اإدارة املجموعات
 مهارات حل امل�شاكل
 حل النزاعات
 مهارات التفاو�ص
 حمالت التخطيط
 تعبئة النا�ص واملوارد االأخرى الإطالق احلمالت
� شمان عمل ال�شبكات والروابط وا�شتدامتها
 )53راجع «العمل االإيجابي» يف منظمة العمل الدولية ،اأ�ش�ص حقوق الن�شاء العامالت وامل�شاواة بني اجلن�شني ،الن�شخة الثانية.2007 ،
http://www.ilo.org/wcmp5/groups/public/--dgreports/--gender/documents/publication/wcms_087314.pdf

الف�سل ال�ساد�ص تخطي املعوقات
بعد حتديد املعوقات املحتملة ومناق�شتها ،ميكن للمدرب عندئذ اأن ينتقل اإىل اال�شرتاتيجيات الواجب
التفكري فيها من اأجل تخطي هذه املعوقات وا�شتحداث فر�ص اأكرب لالنتظام بالن�شبة اإىل العامالت
يف مناطق جتهيز ال�شادرات .يف هذا الق�شم من التدريب ،من املهم الرتكيز على التاأكد من قيام
العامالت باختيار جماالت حتظى باالأولوية للرتكيز عليها ودعم م�شاركتهن وم�شاعدتهن على تطوير
الثقة يف تبادل االأفكار والتناف�ص مع االآخر باحرتام.
قد يرغب املدرب يف حتديد هيكلية النقا�ص اأوال من خالل عر�ص و�شائل خمتلفة التخاذ التدابري كما جاء
يف الق�شم  1،6وثان ًيا من خالل الرتكيز على اأربعة جماالت ممكنة للتاأثري كما جاء يف الق�شم  :2،6الدولة
واأ�شحاب العمل واملجتمع واالحتادات العمالية .جمددًا ،ال بد من الت�شديد على اأن التفا�شيل املبينة يف
ما يلي ال تنطبق جميعها على االأو�شاع كافة وبالتايل ،ينبغي على املدرب االحتكام لتقديره ال�شخ�شي.
يف البداية ،يتوجب على املدرب اأن يعرف العامالت على خمتلف الطرائق واال�شرتاتيجيات املعتمدة
عموما من جانب االحتادات العمالية من اأجل تاأييد م�شالح اأع�شائها والدفاع عنها .ومن املمكن
ً
تطبيق متارين تبادل االأدوار للداللة على مفاهيم مثل املفاو�شة اجلماعية واملنا�شرة القانونية وك�شب
التاأييد االإعالمي للطبقة املعنية واإطالع امل�شاركني على كيفية عر�ص ممثلي االحتادات العمالية
لتظلمات العمال اأمام �شاحب العمل وم�شوؤويل اإدارات العمل.

 6ــ  1ــ ال�صرتاتيجيات
تعتمد االحتادات العمالية ً
�شبال خمتلفة لتاأييد م�شالح اأع�شائها والدفاع عنها ،قد جتدها العامالت
مفيدة اإما بالتعاون مع االحتادات اأو ب�شورة منفردة كما يلي:

اأ) ك�صب التاأييد

جرى تعريف ك�شب التاأييد كاأي ن�شاط يهدف اإىل رفع م�شتوى الوعي يف اأو�شاط �شناع القرار والراأي
العام حول ق�شية ما اأو فئة م�شت�شعفة مع الرتكيز على اإحداث تغيري يف ال�شيا�شات وحت�شني االأو�شاع.
املنا�صرة القانونية
قد ت�شارك االحتادات العمالية يف جهود املنا�شرة القانونية من اأجل تطبيق االإ�شالحات القانونية.
يف املقام االأول ،ي�شتوجب هذا االأمر درا�شة القوانني املوجودة ذات ال�شلة وحتديد انعدام املالءمة
يف القانون .ومن اأجل تعديل اأو اإلغاء القوانني املوجودة التي ت�شر بحقوق العمال اأو من اأجل
الدعوة اإىل اعتماد قوانني جديدة ،ميكن لالحتادات العمالية امل�شاركة يف احلمالت .كما ميكن
لها ممار�شة ال�شغط مع برملانيني و�شيا�شيني اآخرين لهذا الغر�ص.
ك�صب التاأييد الإعالمي
ميكن لالإعالم اأن يكون اأداة قوية للدفع بق�شايا حقوق العمال واملراأة .بالتايل ،ميكن لالحتادات
العمالية اأن حت�شل على تغطية اإعالمية للق�شايا التي تهمها اأو الأن�شطتها ما يفيدها من الناحية
اال�شرتاتيجية.
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احلمالت
ميكن لالحتادات العمالية اأن ت�شارك يف حمالت تهدف اإىل اإحداث تغيري يف القوانني اأو اإىل دفع
احلكومات اإىل تغيري �شيا�شاتها .كما ميكن اإطالق احلمالت الإحراج �شاحب عمل ما اأو ال�شغط
عليه لتغيري �شيا�شاته وممار�شاته .ت�شري احلملة اإىل �شل�شلة من الفعاليات املن�شقة امل�شممة
لتخدم هدف واحد .قد ت�شمل اأن�شطة احلمالت املذكورة ما يلي:
 تقدمي العرائ�ص اإىل ال�شلطات املخت�شة
 طباعة املطويات والبيانات االإعالمية وتوزيعها
 تنظيم اللقاءات العامة
 املظاهرات واالإ�شرابات وامل�شريات
 طباعة املطويات والبيانات االإعالمية وتوزيعها
 تنظيم عرو�ص م�شرحية يف ال�شوارع
 التحدث اإىل و�شائل االإعالم
 دعوة االأفراد واملنظمات الداعمة للق�شية اإىل التوقيع على العرائ�ص اأو اإر�شال الر�شائل اإىل
احلكومة اأو �شاحب العمل املعني
 اإطالق حمالت على االإنرتنت حيث ميكن ا�شتخدام العرائ�ص على االإنرتنت من اأجل ح�شد
الدعم لق�شية ما
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قد متتد احلمالت ا ً
أي�شا على مر اأ�شهر اأو �شنوات .كما اأن تنظيم الفعاليات يف املنا�شبات التذكارية
مثل عيد العمال ويوم املراأة العاملي من �شاأنه اأن يعزز االهتمام االإعالمي باحلملة.
الت�صبيك
قد تبا�شر النقابات عملية ت�شبيك مع منظمات اأخرى تعمل على ق�شايا م�شابهة على امل�شتويات
الوطنية واالإقليمية والدولية ما ي�شاهم يف:
 تبادل املعلومات
 تو�شيع نطاق الدعم املقدم لن�شاالتها
 تو�شيع منظورها لق�شايا العمل
 تنظيم احلمالت العابرة للحدود الوطنية
 ح�شد املوارد للم�شاهمة من ا�شتدامة االنتظام
 تنظيم الربامج التدريبية واأن�شطة اأخرى
 احل�شول على امل�شاعدة التقنية املطلوبة
اأن�صطة جمموعات ال�صغط
قد تلجاأ االحتادات العمالية اإىل اأن�شطة جمموعات ال�شغط عندما ُيعترب اأن �شاحب العمل
يت�شرف باإجحاف جتاه العمال واالحتادات العمالية .كما قد تلجاأ اإىل هذه االأن�شطة من اأجل
ال�شغط على �شاحب العمل اأو احلكومة من اأجل اأخذ بعني االعتبار حاجات العمال وهواج�شهم.
ت�شمل اأن�شطة جمموعات ال�شغط:
 املظاهرات
 االإ�شرابات
 امل�شريات

ب) الطعون القانونية
قد تلجاأ االحتادات العمالية اإىل الطعون القانونية من اأجل:
 اإنفاذ حقوق م�شوؤوليها واأع�شائها مبوجب القوانني واالتفاقات اجلماعية القائمة؛
 ال�شماح مل�شوؤوليها واأع�شائها امل�شاركة يف اأن�شطة االحتادات العمالية؛
 مكافحة االأفعال التمييزية �شد االحتادات العمالية واأفعال التدخل من جانب اأ�شحاب العمل.
من املمكن ا�شتخدام هذه الدعاوى الق�شائية من الناحية اال�شرتاتيجية من اأجل اإحراز تقدم على
م�شتوى ق�شايا املراأة العاملة .يف هذا ال�شياق ،ت�شكل دعاوي امل�شلحة العامة ً
مثاال على اأنواع الدعاوي
اال�شرتاتيجية التي قد تلجاأ اإليها االحتادات العمالية بغية اإحداث التغيريات املرجوة يف القوانني اأو
حتقيق اإنفاذ اأف�شل للقانون.
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النفاذ اإىل الآليات الإ�صرافية التابعة ملنظمة العمل الدولية
يف حال وجود انتهاكات حلقوق العمال املتمثلة باحلرية النقابية واملفاو�شة اجلماعية مبوجب القانون
اأو على م�شتوى املمار�شة ويف حال ف�شلت احلكومات التابعة للدول االأع�شاء يف منظمة العمل الدولية
يف اتخاذ التدابري ال�شرورية حلماية حقوق العمال املعنيني ،ميكن للنقابات املمثلة للعمال التفكري يف
اإمكانية النفاذ اإىل اآليات منظمة العمل الدولية اخلا�شة بالرقابة وال�شكاوى .يت�شمن املرفق اأ من هذا
الكتيب املعلومات املتعلقة بهذه االآليات.

ج) املفاو�صة اجلماعية

تعقد االحتادات العمالية مفاو�شات مع اأ�شحاب العمل حول �شروط وظروف ا�شتخدام العمال و�شوؤون
اأخرى تهم الطرفني .وي�شار اإىل عملية عقد املفاو�شات بني جمموعة موحدة من العمال واأ�شحاب
العمل «كعملية مفاو�شة جماعية» .قد تف�شي املفاو�شة اجلماعية اإىل اتفاق بني االحتاد العمايل
و�شاحب العمل وهذا ما ي�شمى «باالتفاق اجلماعي» .ويف بع�ص البلدان ،ي�شار اإىل االتفاق اجلماعي
مب�شطلح «الت�شوية».

متثل االحتادات العمالية م�شالح العمال من خالل:
 العمل على ق�شايا العمال الذين تعر�شوا ملعاملة جمحفة من جانب �شاحب العمل؛
 تقدمي العرائ�ص حول حاجات اأع�شائها وخماوفهم اإىل م�شوؤولية اإدارة العمل واحلكومة؛
 متثيل م�شالح اأع�شائها اأمام م�شوؤويل اإدارة العمل وامل�شوؤولني احلكوميني ووكاالت التنمية
الريفية اإلخ؛
 امل�شاركة يف النقا�شات الثالثية االأطراف حول ق�شايا العمل مع ممثلني عن اأ�شحاب العمل
وممثلني عن احلكومة.

 6ــ  2ــ الفئات امل�صتهدفة
عندما يربز وعي كامل لدى العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات حول حقوقهن والتدابري املمكنة،
قد يرغنب يف الرتكيز على فئة واحدة اأو اأكرث ال�شتهدافها عرب جهود ك�شب التاأييد املبذولة منهن.
ينبغي على املدرب/املدربة بالتعاون مع الن�شاء ،ا�شتخدام معارفه/معارفها بال�شياق املحلي من اأجل
اإيجاد اال�شرتاتيجية االأمثل لتحقيق االأهداف املتوخاة .كما ميكن اال�شتعانة با�شرتاتيجيات ك�شب
التاأييد املذكورة يف الق�شم  1،6اأعاله من اأجل التوجه اإىل عدد من اجلهات التالية.

اأ) الدولة

بناء ً على مناق�شة الق�شايا اخلا�شة املت�شلة باالأطر القانونية والنفاذ ،قد تختار الن�شاء تدار�ص
اإمكانية االحتاد مع احللفاء من اأجل اإ�شراك الدولة يف االإ�شالح الت�شريعي اأو على م�شتوى حت�شني
اآليات االإنفاذ .ميكن للمقاربات اأن ت�شمل البنود التالية:
ممار�صة ال�صغط :يف حني اأن هذا االحتمال قد يبدو غري واقعي كا�شرتاتيجية خا�شة بالعمال
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العاديني ،قد يود املدرب تذكري املجموعة ببع�ص احلمالت الناجحة التي اأطلقها عمال مماثلون
يف بلدان اأخرى .كما ميكن للمدرب اقرتاح اخليارات لتخ�شع للنقا�ص بني العامالت اأنف�شهن –
ً
مثال ،البدء على م�شتوى حملي جدً ا ،من خالل تروؤ�ص وفد لزيارة امل�شوؤولني املنتخبني حمل ًيا ومن
ثم االت�شال مبجموعات اأخرى للو�شول اإىل م�شوؤولني ذي م�شتوى اأعلى .كما با�شتطاعة املدرب
اقرتاح بع�ص النقاط لطرحها يف �شياق النقا�ص :يف اإطار حماوالت اإقناع امل�شرعني باحلاجة اإىل
االإ�شالح القانوين اأو اإىل تطبيق اأف�شل لل�شمانات القانونية ،لعله من الفعال الت�شديد على بع�ص
نقاط النقا�ص ،من خالل االإ�شارة ،على �شبيل املثال اإىل اأن مقايي�ص العمل االأ�شا�شية – مبا فيها
احلرية النقابية – تروج يف الواقع لال�شتثمار الطويل االأمد يف التنمية الوطنية ،وف ًقا ملنظمة
العمل الدولية 54.ميكن للعامالت مناق�شة احتمال جناح مقاربة مماثلة بنا ًء على تقييمهن ملدى
تقبل القادة املحليني واملناطقيني لهذه املقاربات.
الدعاوى الق�صائية :يف حني اأن هذا اخليار قد يكون اال�شرتاتيجية االأوىل املقرتحة من جانب
الن�شاء ،قد يكون من املالئم اأن ي�شري املدرب اإىل اأن هذا اخليار مكلف وم�شتهلك للوقت يف معظم
البلدان .يف املقابل ،ويف اإطار حملة اأو�شع ت�شلط ال�شوء على انتهاكات حقوق العمالت يف مناطق
جتهيز ال�شادرات ،وبالتعاون مع احللفاء الذين ميلكون ما يكفي من املوظفني واملوارد لتعيني
املحامني ،قد ترغب العامالت يف الطعن يف قوانني الدولة وممار�شاتها يف املحاكم.
منا�صدة املنظمات الدولية :هنا ،جمددًا ،يتوجب على املدرب البدء بتقدمي املعلومات بكل
ب�شاطة .يف حني اأن منظومة االأمم املتحدة ت�شمل اآليات حمتملة اأخرى ،فاإن االأكرث مالءمة هما
على االأرجح اجلهازان الرقابيان التابعان ملنظمة العمل الدولية .اإذ تهتم جلنة احلرية النقابية
بدرا�شة ال�شكاوى املت�شلة بانتهاكات للحرية النقابية اجلمعيات اأكان البلد املعني قد �شادق على
االتفاقيتني رقم  87و 98اأو مل ي�شادق عليها بعد .اأما جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات
والتو�شيات ،فتدر�ص التقارير احلكومية حول االتفاقيات امل�شادق عليها اإ�شافة اإىل تعليقات
منظمات العمال واأ�شحاب العمل .ويتوجب على املدرب اأن ي�شيئ على بع�ص من منافع مقاربة
دوما على حدود احلرية النقابية يف
جهازي الرقابة التابعني ملنظمة العمل الدولية مبا اأنهما ركزتا ً
متاما مع املخاوف اخلا�شة بالعامالت.
مناطق جتهيز ال�شادرات وكانتا من�شجمتان ً
ك�صب دعم املنظمات املجتمعية اأو القادة املجتمعيني :قد يقرتح املدرب بكل ب�شاطة اأن تتناق�ص
العامالت م�شاألة املجموعات النا�شطة يف املجاالت اللواتي يع�شن فيها ويعملن فيها ،ملعرفة اإن كانت
اأي من هذه املجموعات م�شتعدة لدعمهن يف ال�شغط على الدولة لتغيري القوانني اأو ممار�شاتها.

ب) �صاحب العمل

لعله من املالئم اأن يبداأ املدرب بعر�ص خمتلف اخليارات املتوفرة للعامالت يف اإطار مواجهة
ممار�شات �شاحب العمل القانونية وغري القانونية والتي تُ�شتعمل الإعاقة جهود االنتظام .يف حني
ان بع�ص اال�شرتاتيجيات م�شرتكة على م�شتوى اإ�شراك الدولة – مثل الدعاوى الق�شائية اأو ابرام
ال�شراكات مع منظمات حملية اأخرى – ت�شمل النقاط التالية تلك اال�شرتاتيجيات اخلا�شة باأ�شحاب
العمل ح�ش ًرا .كما ينبغي على املدرب وجود م�شاحة كبرية للنقا�ص داخل املجموعة.
 )53منظمة العمل الدولية ،اال�شتخدام وال�شيا�شة االجتماعية بالن�شبة اإىل مناطق جتهيز ال�شادرات� ،2003 ،ص.7.
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/286/GB.286_esp_3_engl.pdf
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نقاط النقا�س :يف حالة التعاطي مع �شاحب عمل يرف�ص النفاذ اإىل منظمي االحتادات اأو يتدخل
يف حقوق العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات ،هل ميكن للعامالت تعيني ممثلة عنهن لطلب
عقد اجتماع وج ًها لوجه مع �شاحب العمل؟ قد ي�شري املدرب اإىل اأن منظمة العمل الدولية �شددت
على املزايا التي يح�شل عليها اأ�شحاب العمل نتيجة حت�شني بيئة العالقات ال�شناعية ،وربطت
حماوالت قمع حقوق النقابات العمالية يف مناطق جتهيز ال�شادرات مبجموعة من امل�شاكل التي
ت�شكل م�شد ًرا للمخاوف لدى اأ�شحاب العمل والعمال على حد �شواء مثل «ارتفاع معدل دوران اليد
55
العاملة والتغيب واالإجهاد والتعب».
اآليات ال�صكاوى الدولية :يف بع�ص احلاالت ،تكون ال�شركات االأم للمن�شاآت املتعددة اجلن�شيات
فروعا يف مناطق جتهيز ال�شادرات اأو ت�شرتي من من�شاآت متواجدة من مناطق جتهيز
التي متلك ً
ال�شادرات ،قد اعتمدت مدونات �شلوك اأو مدونات حول التزام اجلهة املوردة مع وجود ف�شل
خا�ص بحقوق العمل ،والتي غال ًبا ما ت�شري اإىل املعايري املقبولة دول ًيا مثل اتفاقيات منظمة العمل
الدولية .وقد يرغب املدرب باإعالم العمال بالهدف من هذه املدونات والنظام املمكن اإر�شاوؤه من
خالل الر�شد والتدقيق اخلارجيني.
الت�صال بنقابات اأخرى واحتاد النقابات العاملي :قد تكون مراكز االحتادات العمالية الوطنية
والنقابات يف بلدان اأخرى واحتاد النقابات العاملي قادرة على تقدمي الن�شح وامل�شورة .ويف بع�ص
احلاالت ،متلك جتارب مع املن�شاأة قد تكون مفيدة مبا يف ذلك يف جمال اإبرام اتفاق املفاو�شة
اجلماعية اأو حل اأحد النزاعات .اإىل ذلك ،قد تكون االحتادات قادرة على توفري الدعم من خالل
اإطالق حمالت الت�شامن يف البلدان التي تُباع فيها املنتجات اأو من خالل ممار�شة ال�شغوط يف البلد
الذي ياأوي املقر الرئي�ص للمن�شاأة املعنية من اأجل املطالبة باحرتام احلرية النقابية وغريها من حقوق
العمل.
احل�صول على دعم الراأي العام :قد يرغي املدرب بت�شمني النقا�ص فكرة اإطالق العمال حلملة
اأو ان�شمامهم اإىل حملة ت�شعى اإىل التاأثري يف الراأي العام .اإ�شافة اإىل التوا�شل مع املجموعات
املحلية والقادة املجتمعيني ،كما ذكرنا يف ما �شبق يف اإطار م�شاركة اجلهد مع الدولة ،ميكن
جلذب اهتمام و�شائل االإعالم املحلية اأن يعزز من احلمالت الرامية اإىل تنظيم حقوق العمال
لدى �شاحب عمل حمدد .كما من املمكن ت�شليط ال�شوء على التقارير املتعلقة بانتهاكات مدونات
ال�شلوك يف مكان العمل.

ج) املجتمع

اإن عملية تغيري ال�شلوكيات الثقافية حيال املراأة ومعاجلة ال�شور النمطية امل�شتندة اإىل النوع
االجتماعي والتي غال ًبا ما ترتافق مع االأحكام امل�شبقة جتاه فئات االأقليات بنا ًء على االنتماء االثني
والديني والطبقة االجتماعية من باب التعداد ال احل�شر ،هي عملية طويلة و�شعبة لكن �شرورية .يف
هذا ال�شياق ،قد يقرتح املدرب يف اإطار النقا�ص م�شاألة التوا�شل مع املجموعات الن�شائية النا�شطة
يف جمال النوع االجتماعي وق�شايا حقوق املراأة والعمل مع هذه املجموعات من اأجل تطوير اأجندة
م�شرتكة جول ق�شية حمددة من ق�شايا العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات.
 )55فان هريدن ،راجع احلا�شية رقم  1اأعاله� ،ص11 .
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اأ) العمل مع اجلماعات العلمانية املراعية للفوارق بني اجلن�شني والدينية والقادة املعنيني من اأجل دفعهم
اإىل العمل على تغيري ال�شلوكيات وال�شور النمطية حول النوع االجتماعي املميزة يف حق املراأة.
ب) ا�شتخدام و�شائل االإعالم و�شبكات االإعالم االجتماعي ،اإلخ.

د) النقابات العمالية

ميكن للمدرب تي�شري نقا�ص حول طرائق متكن العامالت من االندماج ب�شكل اأف�شل يف النقابات
العمالية اأو املوجودة واحل�شول على متثيل اأف�شل لهن فيها .ومن خالل االتفاق مع اإحدى نقابات
العمال ،ميكن للن�شاء اال�شتفادة من تطوير جلان ن�شائية ر�شمية كخطوة نحو االندماج الكامل وحتقيق
التوازن بني اجلن�شني على م�شتويات النقابة كافة .لقراءة املزيد حول اللجان الن�شائية وكيف ميكن
للنقابات العمالية العمل من اأجل حتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني ،لعله من املفيد اأن يقوم املدرب بالعودة
اإىل الدليل املعنون «حتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني ـ دليل للنقابات العمالية» من اإعداد االحتاد الدويل
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لنقابات العمال احلرة.
يف �شياق اإدارة احلوار حول التعاون مع احتاد قائم ،ميكن للمدرب اأن ي�شري ا ً
أي�شا اإىل جمموعة
«امل�شاواة بني اجلن�شني والعمل الالئق ـ ـ املمار�شات اجليدة يف مكان العمل» 57من اإعداد منظمة العمل
الدولية ،والتي حتدد املمار�شات واالأمثلة اجليدة التي تروج للم�شاواة بني اجلن�شني والعمل الالئق يف
خمتلف اأنحاء العامل .يوجد مثال حول �شيا�شة تعتمدها اإحدى النقابات العمالية وهي بعنوان «التنوع
وامل�شاوة بني اجلن�شني» بهدف حتقيق التحول الداخلي وانتظام اأكرث فاعلية ما من �شاأنه اأن يوفر بع�ص
اخلطوط التوجيهية .ت�شمل العنا�شر االأ�شا�شية يف ال�شيا�شة املذكورة:


طرائق انتخاب املمثلني والقادة يف االحتادات التي ت�شمن متثيل املراأة مثل تخ�شي�ص عدد
حمدد من املنا�شب للمراأة و/اأو ا�شرتاط وجود مر�شحة واحدة كحد اأدنى لكل من املواقع
ال�شاغرة.



التاأكد من اأن مواقيت اجتماعات االحتاد ال تتعار�ص مع مواعيد العمل اأو الواجبات العائلية.



تطوير اأجندات خا�شة باملفاو�شة اجلماعية تعالج ق�شايا امل�شايقة والعنف امل�شتند اإىل النوع
االجتماعي وامل�شاواة يف اال�شتخدام وامل�شاواة يف االأجر واإجازة االأمومة واالإجازة الوالدية
ورعاية االأوالد.



توظيف وتدريب ن�شاء الإجناز املهام التنظيمية.

http://www.ituc_csl.org/IMG/pdf/manuel_ENG0K.pdf )56
 )57منظمة العمل الدولية ،امل�شاواة بني اجلن�شني والعمل الالئق :ممار�شات جيدة يف مكان العمل� .2004 .ص .37 .جاءت االإ�شارة اإىل �شيا�شة
التنوع وامل�شاواة بني اجلن�شني اخلا�شة باحتاد عمال قطاع ال�شيارات يف كنداhttp://www.Ilo.org/dyn/gender/docs/RES/398/F1448380228 .

الف�سل ال�سابع املتابعة الطويلة الأمد
يف حني اأن املزيد من الدورات التدريبية تُنظم ،من املتوقع ت�شكيل ال�شبكات املفيدة بني العامالت
يف مناطق جتهيز ال�شادرات .يف غري املحتمل التمكن من تطبيق ا�شرتاتيجيات االنتظام نف�شها
متاما يف منطقة خمتلفة
يف خمتلف اأنحاء العامل .اإذ ميكن للعمال تعلم املزيد من قطاع خمتلف ً
متاما مقارنة مع ما ميكن تعلمه من جتارب بلد جماور يف مناطق جتهيز ال�شادرات حيث ممار�شات
ً
اال�شتخدام قد تكون خمتلفة ب�شكل جذري .يف املقابل ،ناأمل اأن تف�شي هذه العملية اإىل فهم اأف�شل
للو�شع وحتديد ملوا�شيع ومقاربات جامعة اأكرث ورمبا ،تطوير طرائق اأكرث ليدعم العمال بع�شهم
البع�ص االآخر عرب احلدود.
كما تدعو احلاجة اإىل متابعة عملية اإ�شراك العامالت يف مناطق جتهيز ال�شادرات وتدريبهن من
خالل الدعم واملالحقة املطردين من جانب النقابات العمالية بهدف �شمان توفري الدعم املتوا�شل
لالأن�شطة املطلقة مع هذا الدليل .اإ�شافة اإىل ذلك ،يتوجب على العامالت امل�شاركة يف االحتادات التي
متثلهن يف احلوار االجتماعي مع �شرورة ت�شمني اأولوياتهن يف اتفاقات املفاو�شة اجلماعية.
يف معظم املجتمعات ،تواجه املراأة التمييز يف عامل العمل .من خالل �شمان اإي�شال �شوتها للتعبري
عن حاجاتها ،تُنجز اخلطوة االأوىل نحو بيئة عمل اأكرث م�شاواة ً
وعدال .ناأمل اأن ي�شاهم هذا الدليل يف
اإحداث هذا التغيري.
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املرفق اأ معلومات حول االآليات االإ�رشافية واآليات الرقابة/
ال�شكاوى اخلا�شة التي تعتمدها منظمة العمل الدولية

 1ــ نظام الرقابة العادي
اأ) جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق التفاقيات والتو�صيات
ُيطلب من البلد امل�شادق تقدم تقارير دورية ملنظمة العمل الدولية حول تطبيق االتفاقيات
مبوجب القانون ويف املمار�شة .وت�شتحق التقارير حول االتفاقيتني رقم 87 .و 98كل �شنتني،
يف حني اأنها ت�شدر كل خم�ص �شنوات لالتفاقيتني رقم 111 .و .141كما ُيطلب من احلكومة
اإر�شال ن�شخ عن التقارير اإىل منظمات اأ�شحاب العمل والعمال التمثيلية يف البلد املعني
لتقدمي تعليقاتها .كما ميكن ملنظمات اأ�شحاب العمل والعمال اإر�شال تعليقاتها حوال تطبيق
االتفاقية مبا�شرة اإىل منظمة العمل الدولية.
كما تخ�شع عملية امل�شادقة على االتفاقية اإىل الرقابة من جانب جلنة اخلرباء املعنية
بتطبيق االتفاقيات والتو�شيات التابعة ملنظمة العمل الدولية وهو جهاز م�شتقل موؤلف من 20
ع�ش ًوا من الفقهاء املرموقني يف هذا املجال .ميكن لهذه اللجنة اأن تطلب من الدول اتخاذ
التدابري ال�شرورية من اأجل تطبيق اأحكام االتفاقية مبوجب القانون اأو يف املمار�شة.
عندما ترغب اإحدى منظمات العمال تنبيه جلنة اخلرباء بوجود انتهاكات للحرية النقابية
وحقوق املفاو�شة اجلماعية ،ميكن اأن تر�شل تعليقاتها اإىل يف هذا ال�شياق اإىل ق�شم معايري
العمل الدولية يف مكتب العمل الدويل يف جينيف.
ب) جلنة تطبيق املعايري
اإن اللجنة هي جهاز ثالثية االأطراف يتاألف من ممثلني عن احلكومات واأ�شحاب العمل
والعمال .تدر�ص هذه اللجنة التقرير ال�شنوي املحال من جانب جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق
االتفاقيات والتو�شيات وتناق�ص النقاط ال�شائكة .كما تدعو ممثلني عن احلكومات املعنية
اإىل املثول اأمامها لالإجابة على ما يثار حول هذه الق�شايا .كما ميكن للجنة اأن تو�شي بتدابري
يجب اعتمادها من اأجل تطبيق اأحكام االتفاقية اإما يف القانون اأو يف املمار�شة.

 2ــ اجراءات خا�صة
اأ) اللجنة املعنية باحلرية النقابية
هذه اللجنة ثالثية االأطراف وهي موؤلفة من ت�شعة اأع�شاء من ممثلني عن العمال واأ�شحاب
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العمل واحلكومات وير�أ�سها رئي�س م�ستقل .كما تدر�س اللجنة ال�شكاوى ال�صادرة عن
منظمات العمال و�أ�صحاب العمل حول انتهاك احلرية النقابية وحقوق املفاو�ضة اجلماعية.
وميكن تقدمي هذه ال�شكاوى حتى �ضد حكومات البلدان التي لك ت�صادق على االتفاقيتني
رقم 87 .و .98بعد ذلك ،تتو�صل اللجنة �إىل خال�صات وتو�صيات على قاعدة املعلومات
املقدمة يف ال�شكوى ومن جانب احلكومة املعنية بهذه ال�شكوى.
ميكن �أن ت�صل ال�شكاوى �إىل اللجنة املعنية باحلرية النقابية من جانب:
ـ ـ منظمة وطنية مهتمة بالق�ضية ب�شكل مبا�شر
ـ ـ منظمة دولية تتمتع ب�صفة ا�ست�شارية يف منظمة العمل الدولية
ـ ـ منظمة دولية تت�أثر فروعها مبا�شرة بالق�ضايا املثارة يف ال�شكوى.
يف حالة املنظمات التي تتقدم ب�شكوى �إىل اللجنة للمرة الأوىل ،يجب تقدمي املعلومات التالية:
ـ ـ معلومات حول ع�ضويتها
ـ ـ نظامها الداخلي/قوانينها الداخلية
ـ ـ معلومات حول ارتباطاتها الوطنية/الدولية
ـ ـ �أي معلومات من �ش�أنها �أن تفيد عملية تقييم طبيعة عمل املنظمة
يجب �أن تكون ال�شكوى موقعة من جانب ممثل املنظمة املقدمة لل�شكوى ،ويف حال مت �إر�سال
ال�شكوى بالفاك�س ،ال بد من �إحلاقها بالوثيقة الأ�صلية املوقعة.
ميكن �إر�سال ال�شكاوى �إىل اللجنة املعنية باحلرية النقابية على العنوان التايل:
املدير العام
منظمة العمل الدولية
 ،1211-CHجينيف 22
�سوي�سرا
ب) التمثيل
حتكم املادتان  24و 25من د�ستور منظمة العمل الدولية عملية التمثيل التي متنح �أي جمعية
�صناعية لأ�صحاب العمل �أو للعمال احلق يف التقدم �إىل جمل�س �إدارة منظمة العمل الدولية
ب�شكوى �ضد �أي دولة ع�ضو تكون بنظرها قد «ف�شلت يف �ضمان ب�أي طريقة من الطرق التقيد
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الفعال �ضمن نطاق اخت�صا�صها لأي من االتفاقيات التي ان�ضمت �إليها هذه الدولة».
من املمكن ت�شكيل جلنة ثالثية من ثالثة �أع�ضاء يف �إطار املجل�س الإداري من �أجل تقييم
عملية التمثيل وا�ستجابة احلكومة .ويبني التقرير الذي حتيله اللجنة �إىل املجل�س الإداري
الأوجه القانونية والعمالنية للق�ضية ويدر�س املعلومات املقدمة ويخل�ص �إىل التو�صيات ذات
ال�صلة .يف حال اعتبار �أن ا�ستجابة احلكومة غري مر�ضية ،يحق للهيئة الإدارية ن�شر التمثيل
واال�ستجابة .عادة ،حتال عمليات التمثيل املت�صلة بتطبيق االتفاقيتني رقم 87 .و� 98إىل
اجلنة املعنية باحلرية النقابية من �أجل تدار�سها.
للمزيد من املعلومات عن كيفية التقدم بتمثيل ،راجع :

http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labourstandards/representations/lang-en/index.htm

ج) ال�شكاوى
تخ�ضع عملية تقدمي ال�شكاوى �إىل املادتني  26و 34من د�ستور منظمة العمل الدولية .ومبوجب
هذه الأحكام ،من املمكن تقدمي �شكوى �ضد دولة ع�ضو لعدم امتثالها التفاقية م�صادق عليها
من جانب دولة ع�ضو �أخرى �صادقت على االتفاقية نف�سها� ،أو �ضد �أحد املندوبني يف م�ؤمتر
العمل الدويل �أو املجل�س الإداري ب�صفته الذاتية .وعلى �إثر تلقي ال�شكوى ،قد ي�شكل املجل�س
الإداري جلنة حتقيق من ثالثة �أع�ضاء م�ستقلني تكون م�س�ؤولة عن القيام بتحقيق كامل
يف ال�شكوى والت�أكد من جميع الوقائع يف الق�ضية و�إ�صدار التو�صيات حول التدابري الواجب
اتخاذها من �أجل معاجلة امل�شاكل املبينة يف ال�شكوى .ومتثل جلنة التحقيق امل�ستوى الأعلى
عموما
من عمليات التحقيق التي ميكن ملنظمة العمل الدولية اعتمادها .وتتفعل هذه الآلية ً
يف حال اتهام �إحدى الدول الأع�ضاء بارتكاب انتهاكات م�ستمرة وجدية ورف�ضها معاجلتها
ب�شكل متكرر.
عندما ترف�ض �إحدى الدول االلتزام بتطبيق تو�صيات جلنة التحقيق ،ميكن للهيئة الإدارية
اتخاذ االجراءات مبوجب املادة  33من د�ستور منظمة العمل الدولية .وتن�ص هذه املادة على
«[� ]iأنه يف حال عدم تطبيق �أي من الأع�ضاء للتو�صيات وف ًقا للوقت املحدد ،ويف حال وحدت،
مت�ضمنة يف التقرير ال�صادر عن جلنة التحقيق� ،أو يف قرار حمكمة العدل الدولية ،بح�سب
احلالة ،ف�إن املجل�س الإداري قد تو�صي للم�ؤمتر اتخاذ الإجراء الذي تعتربه حكي ًما ومالئ ًما
من �أجل �ضمان االمتثال ذات ال�صلة».
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للح�صول على املزيد من املعلومات حول كيفية التقدم ب�شكوى ،ميكن زيارة املوقع التايل :
http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labourstandards/complaints/lang-eng/index.htm

كما ميكن احل�صول على املزيد من املعلومات حول الآليات الإ�شرافية يف دليل معايري العمل
الدولية ،ال�صادر عن مركز التدريب الدويل التابع ملنظمة العمل الدولية عام  ،2008واملتوافر
على �شبكة الإنرتنت على العنوان التايل :
http://training.itcilo.it/ils/materials/public/English/Guide_ILS.pdf

راجع «مراقبة تطبيق املعايري»� ،ص.276-260 .
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املرفق ب

حاالت درا�شية

تبادل ال�صرتاتيجيات والتجارب حول النتظام من خمتلف اأنحاء العامل
قد يجد املدرب اأنه من املالئم تقدمي اأمثلة ملمو�شة حول جناحات العامالت يف مناطق
جتهيز ال�شادرات يف االنتظام كجزء من التدريب.
قدمت النقابات املرتبطة باحتاد عمال املعادن الدويل تو�شي ًفا ملجموعة من اال�شرتاتيجيات
املعتمدة على م�شتوى النقابات والعامالت والتي برهنت عن جناحها على �شعيد االنتظام
�شمن مناطق جتهيز ال�شادرات يف املنطقة االآ�شيوية.
ـ ـ تبني اأن ق�شية االأجور جوهرية يف �شياق االنتظام حيث اأن النقابات قامت بك�شب تاأييد
العمال من خالل املطالبة برفع احلد االأدنى االأجور اأو اأن العمال احتدوا ملواجهة
التدين يف االأجور.
ـ ـ من الوا�شح اأن االنتظام �شمن جماعات يجني ثماره عل ًما اأن ق�شية االنتظام على
م�شتوى اجلماعة قد تقرتن مبقاربات خمتلفة ومتعددة .فلقد اأ�شاء احتاد يف الفيليبني
على دور العمال الذين خ�شروا اأعمالهم وقرروا االنتظام على االأر�ص .ويف الهند،
�شدد اأحد االحتادات على اأن توفري اخلدمات على م�شتوى املجتمع املحلي ،وخارج
اإطار مكان العمل – من خالل م�شاعدة العمال على احل�شول على قرو�ص م�شرفية
اأو ت�شجيل اأوالدهم يف املدار�ص على �شبيل املثال – مقاربة فعالة جدً ا.
ـ ـ كما اأن تعزيز ريادة املراأة يف االحتاد اأ�شا�شي كطريقة لتوظيف املزيد من الن�شاء
داخل االحتاد ومن اأجل �شمان اأن تكون م�شاركة املراأة م�شتدامة وذات مغزى.
مقتب�ص من «االحتادات تواجه حتدى االنتظام يف مناطق جتهيز ال�شادرات» ،اأنيتا غاردنر،
احتاد عمال املعادن الدويل 6 ،ت�شرين االأول/اأكتوبر : 2009

http://www.imfmetal.org/index.cfm?c=20797

قام االحتاد الدويل لعمال املن�شوجات وامللبو�شات واجللود بجمع ن�شو�ص �شردية حول جناح
جهود االنتظام يف عمليات مناطق جتهيز ال�شادرات يف الفيليبني.
ـ ـ يف اأحد م�شانع املن�شوجات ،قامت العامالت بتحدي احتاد «تابع للمن�شاأة» من خالل
تنظيم احتاد بديل .ويف مواجهة تهديدات �شاحب العمل باإقفال امل�شروع يف حال
انتظمن� ،شعت العامالت اإىل ك�شب دعم احتادهن واالحتاد الدويل لعمال املن�شوجات
وامللبو�شات واجللود للح�شول على امل�شاعدة القانونية والتدريب على الق�شايا
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القانونية� .أدى ذلك �إىل تعزيز ثقة العامالت و�شعورهن باالحتاد.
ـ ـ جنحت العامالت يف من�شاة للتغليف يف مواجهة حماولة الإدارة للح�ؤول دون ت�شكيل
احتاد من خالل ت�شكيل «جمل�س لإدارة اليد العاملة» .وكان دور القادة من الن�ساء
هاما للغاية مبا �أنهن كن يف موقع ي�سمح لهن تبادل املعلومات ب�سرعة وكفاءة مع
ً
الن�ساء الأخريات وذلك نظ ًرا �إىل وجود عالقات بينهن على م�ستوى �أر�ض امل�صنع
واملتاجر ما �ضمن احلفاظ على جو من الثقة وال�شفافية طوال مرحلة االنتقال نحو
منظمة عمالية حقيقية ومتثيلية.
ـ ـ واجهت الن�ساء العامالت يف من�ش�أة لت�صنيع كرات امل�ضرب يف مناطق جتهيز
ال�صادرات موق ًفا حيث توقفت عملية توظيف الن�ساء وترقيتهن ،لأن �صاحب العمل
مل يرد منحهن �إجازة الأمومة كما يبدو .فات�ضح لالحتاد �ضرورة انتظام العامالت
وتوعية العاملني الذكور حول ق�ضايا النوع االجتماعي من �أجل مواجهة هذا التحدي
فنظم االحتاد الدورات التدريبية واحللقات الدرا�سية و�أن�ش�أ جلنة ل�ش�ؤون املر�أة داخل
هيكلية االحتاد لهذا الغر�ض.
مقتب�س من ق�ص�ص النجاح يف انتظام العامالت وحقوق االحتادات العمالية يف مناطق جتهيز ال�صادرات
الفيليبينية ،االحتاد الدويل لعمال املن�سوجات وامللبو�سات واجللود ،كانون الأول/دي�سمرب 2003
www.itglwf.org/docs/EPZstudy.doc

يف بداية العام  ،2011ن�ش أ� تعاون بني العمال يف املك�سيك والنقابات العمالية واملنظمات غري
احلكومية يف البلدان امل�ستثمرة �أدى �إىل فر�ض ال�ضغط الكايف على �إحدى املن�ش�آت يف مناطق
جتهيز ال�صادرات يف البلد املعني ـ ـ وتُعرف با�سم «ماكيال�س» ـ ـ و�أدى ذلك �إىل �إطالق عملية
تفاو�ض بح�سن نية وتوقيع اتفاق مفاو�ضة جماعية خل�ص �إىل �إلغاء االحتاد ال�سابق «التابع
للمن�ش�أة» .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املن�ش�أة امل�سماة «جون�سون كونرتولز» تُ�صنع الكرا�سي التي
ي�ستخدمها عدد من �شركات ت�صنيع ال�سيارات الكربى وهي ت�ستخدم حال ًيا يدً ا عاملة حيث
ح�صة املر�أة تفوق الـ 50يف املائة.
واجه العمال موق ًفا حيث �أنهم ما عادوا قادرين على تلقي �أي نوع من �أنواع الدعم من االحتاد
القابع حتت �سيطرة املن�ش�أة ،وكانوا يخ�ضعون «لعقد حماية» يتخلى حتى عن حقوقهم
القانونية .هو االحتاد الأ�صفر 58الذي �صاغ هذا االتفاق املذكور من �أجل منع العمال من
 )58منظمة العمل الدولية ،امل�ساواة بني اجلن�سني والعمل الالئق :املمار�سات اجليدة يف مكان العمل� .2004 ،ص .37 .جاءت الإ�شارة �إىل �سيا�سة
التنوع وامل�ساواة بني اجلن�سني اخلا�صة باحتاد عمال قطاع ت�صنيع ال�سيارات يف كندا.
http://www.ilo.org/dyn/gender/docs/RES/398/F144380228
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القيام ب�أي حماولة لتكوين احتاد حقيقي� .إال �أن العمال �سعوا �إىل ح�شد دعم جمموعات
داخل املك�سيك وخارجها ،مبا فيها احتاد عمال املعادن الدويل ،واحتاد عمال قطاع ال�سيارات
يف كندا والواليات املتحدة الأمريكية ،واحتاد عمال الفوالذ و�شبكة ماكيال للت�ضامن� .أف�ضت
احلملة العلنية الدولية �إىل ال�ضغط على املن�ش�أة من �أجل االعرتاف باالحتاد الوطني لعمال
املناجم واملعادن والفوالذ والعمال ذات ال�صلة يف اجلمهورية املك�سيكية (وهو املعروف با�سم
«لو�س مينريو�س») على �أ�سا�س �أنه االحتاد املختار دميقراط ًيا من جانب العمال.
مقتب�س من مقال «عمال البويبال يف جون�سون كونرتولز يوقعون على اتفاق املفاو�ضة اجلماعية الأول»،
�شبكة ماكيال للت�ضامن 19 ،ني�سان�/أبريل http://en.maquilasolidarity.org : 2011

قام جتمع االحتادات العمالية يف غانا بدمج ق�ضايا مناطق جتهيز ال�صادرات يف �سيا�سة
النوع االجتماعي الر�سمية نظ ًرا �إىل ارتفاع عدد العامالت يف مناطق جتهيز ال�صادرات.
ولقد انبثق هذا املوقف ال�سيا�سي من تيقن �أن معاجلة ق�ضية �ضعف متثيل املر�أة يف االحتاد
( 10-9يف املائة ،يف حني �أن م�شاركة املر�أة يف قطاع اال�ستخدام املنظم تناهز الـ 25يف
املائة) يتطلب مقاربة �شاملة لإنهاء تهمي�ش املر�أة يف �أماكن العمل ويف املجتمع ككل .بالتايل،
تنظر �سيا�سة النوع االجتماعي املذكورة يف �إمكانيات التمثيل املتنا�سب للمر�أة على م�ستوى
قيادة االحتادات � ً
أي�ضا �إ�ضافة �إىل دمج ق�ضايا النوع االجتماعي يف اتفاقات املفاو�ضة
اجلماعية واحلاجة �إىل تفعيل عمل االحتادات بفعالية على م�ستوى دعم حقوق املر�أة يف
املجتمع ويف العمل .برز عدد من النتائج امللمو�سة ملقاربة جتمع االحتادات العمالية .مثلاً  ،مت
انتخاب قيادة ن�سائية على ر�أ�س احتاد عمال املناجم يف غانا ،حتى يف �إطار مكان عمل يهيمن
عليه الرجال� .إىل ذلك� ،أدت ال�شراكات املربمة بني جتمع االحتادات العمالية واملنظمات
الن�سائية العاملة على تعزيز تعليم الفتيات والن�ساء و�إدانة العنف �ضد املر�أة� ،إىل تعزيز الثقة
والتعاون بني االحتادات و�شبكات املجموعات ـ ـ التحالفات الن�سائية التي ُيعترب دورها �أ�سا�س ًيا
لتحقيق االنتظام.
مقتب�س من «ا�ستجابات االحتادات العمالية للعوملة :حالة درا�سية من غانا» ،كوا�سي �أنييميدو ،املعهد
الدويل لدرا�سات العمل� ،2000 ،ص.13-12 .

http://ilo-mirror.library.cornell.edu/public/english/bureau/inst/download/dp12100
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