حقوق عمال النقل النساء

وكوفيد 19 -

ً
عمال النقـــل معا من اجل معيار

جديد للمساواة بي�ن الجنسين
إ ّن قطاع النقل شديد التمييز بني اجلنسني ،وفي الوقت الذي تأثر فيه
جميع عمال النقل بشدة بالوباء الذي تسبب به كوفيد— ،19ستكون
هناك تأثيرات محددة وإضافية للنساء العامالت في النقل.
وكما أقرت منظمة العمل الدولية ( ،)ILOفإن التحديات الناشئة عن هذه
األزمة قد تؤدي إلى تفاقم التفاوتات القائمة .ولتجنب ذلك ،من الضروري أن
يتخذ قطاع النقل  -مبا في ذلك أصحاب العمل واحلكومات واملستثمرين
نهجا مستجي ًبا للنوع االجتماعي لضمان عدم إعادة إنتاج
والنقابات -
ً
التفاوتات أو إدامتها أو تكثيفها.
يخص
حدد الـ ITFاملطالب الرئيسية ألصحاب العمل واحلكومات واملستثمرين فيما
ّ
النّساء العامالت في النقل من أجل االستجابة والتعافي من كوفيد—:19
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.7
.8
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إشراك النّساء في جميع هيئات صنع القرار
الدخل واحلماية االجتماعية
الوصول إلى املرافق الصحية ومعدات الوقاية الشخصية
العمل اآلمن
الرعاية قبل الربح
إنهاء العنف والتحرش ضد املرأة
تكنولوجيا جديدة تفيد النساء العامالت
تقييم األثر اجلندري
التحفيز االقتصادي املستجيب للنوع االجتماعي

يجب التفاوض على هذه اجملاالت ذات األولوية مع النقابات ،مبشاركة املرأة ومع جميع
اجلهات الفاعلة باستخدام نفوذها لضمان نفس املعايير العالية للحماية في جميع
سالسل التوريد.
إ ّن النساء وبكل فخر يشكلن جزءا أساسيا من القوة العاملة في مجال النقل التي تُع ّد
شريان احلياة القتصاد عاملي يربط بني سالسل التوريد كما حتافظ على حركة العالم.
إنهن السائقات واجلباة ويعملن في طواقم الطائرات وفي قيادة الطائرات وكعامالت رصيف
وبحارة يقدمن اخلدمات األساسية بينما يستجيب اجملتمع العاملي للوباء .كما أنهن يعملن
في مهم من املهن األقل ظهورا ،حيث حتافظ تلك املهن على أنظمة النقل تعمل من خالل
القيام باألعمال الهامة مثل الصيانة واألمن والتنظيف واإلدارة.

إن المطالبة بنهج
مستجيب للنوع االجتماعي
سيفيد الجميع في النضال
من أجل عمل الئق.

نتيجة لطبيعة الفصل بني اجلنسني في قطاع النقل ،تتركز النساء
على اخلطوط األمامية لهذا الوباء في أدوار ُت ّتم مواجهة العمالء
والتنظيف مع زيادة خطر العدوى .هذا التعرض املتزايد ،إلى جانب
نقص معدات الوقاية الشخصية املناسبة وحقيقة أن النساء يشكلن
أيضا غالبية العمال غير املستقرين ،يعني أن عامالت النقل النساء
ً
سيعانني بشكل غير متناسب من اآلثار السلبية ألزمة فيروس كورونا.
لقد شهدنا بالفعل تأث ّر عددٍ كبي ٍر من النساء العامالت في مجال
النقل بش ّدة ،ال سيما العامالت في النقل العام وأولئك اللواتي يعملن
الرسميات في
في قطاع الرحالت البحرية والطيران والعامالت غير
ّ
مجال النقل.
تتطلب توصية منظمة العمل الدولية رقم  ،205وجود منظور جندري
في كل استجابة لألزمات ،ووجود حوار اجتماعي شامل للجنسني،
واملساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات للتمكني من التعافي.

المجاالت ذات األولوية لحمايةوتعزيز

إن ّها مسؤوليتنا بصفتنا نقابات عمالية لضمان حماية النساء خالل
هذه األزمة ،بضمان تعزيز وحتصني حقوقه ّن.
بعد انتهاء جائحة كوفيد— ،19ال ميكننا العودة إلى “الوضع الطبيعي”
ما يعني بالنسبة للنساء العامالت في النقل تزايدا في الوظائف غير
املستقرة مع عدم وجود حماية للدخل ،فبالنسبة للعديد من عمال
النقل ،وتواجدا أقل في مواقع صنع القرار والقيادة ،ومواجهة للعنف
ً
وإذالل يتعلّق باملرافق الصحية .هذا أمر غير طبيعي.
في العمل
بدال ً من ذلك ،لدينا فرصة للتأكد من أنه مع خروجنا من هذه األزمة ،أن
يكون هنالك “نوع جديد من املساواة الطبيعية بني اجلنسني” يضمن
وظائف جيدة جلميع العمال.



حقوق عمال النقل النســـاء
إشراك النساء في جميع هيئ�ات صنع القرار

بدون تواجد النساء في هيئات صنع القرار ،لن تعالج التحليالت
واالستراتيجيات والسياسات بشكل كاف القضايا التي تواجهها
املرأة.
يدعو الـ ITFأصحاب العمل واحلكومات إلى:



دائما في جميع هيئات صنع القرار.
ضمان إشراك النساء ً

ضمان التكافؤ والتنوع بني اجلنسني في جميع عمليات صنع
القرار فيما يتعلق برصد وجمع املعلومات ،وتغذيتها مرة أخرى
في عمليات تقدمي املشورة بشأن السياسات على النحو املبني
في توصيات هيئة األمم املتحدة للمرأة ،ومنظمة العمل الدولية،
وتوصيات اليونيسف.

الدخل والحماية االجتماعية

إن دعم الدخل جلميع العامالت ،مبا في ذلك العامالت املهاجرات،
وغير املستقرات ،والعامالت في أشكال غير قياسية للعمل (مثل
العمل بدوام جزئي ،أو عامالت املقاولة أو العامالت بأعمال حرة غير
مستقرة) أمر أساسي.
يجب على أصحاب العمل واحلكومات أن توفّر:




حماية الدخل جلميع العمال الذين فقدوا وظائفهم أو تأثروا
مؤق ًتا بكوفيد—.19
إجازة مدفوعة األجر ألي عامل تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر
بكوفيد— 19بسبب العدوى أو العزلة أو االلتزامات األسرية أو
رعاية األطفال مبا في ذلك أولئك الذين يعملون في أشكال عمل
قياسية.
غير
ّ





تدابير كافية للحماية من العدوى مبا في ذلك تعديل جداول
احملصنني واملعرضني للخطر
العمل مع عدم فقدان العمال غير ّ
(وأفراد األسرة) ألرباحهم مبا يشمل النساء احلوامل واألمهات
اجلدد.
تغطية موسعة إلعانات البطالة ،وحزم اإلغاثة ،والتأمني الصحي
وغيرها من أشكال احلماية االجتماعية التي تشمل العمال غير
قياسية.
الرسميني وأولئك الذين يعملون في أشكال عمل غير
ّ
التعاون الدولي من أجل إنشاء عاجل لصندوق عاملي للحماية
االجتماعية لتقدمي دعم جزئي للبلدان ذات أنظمة احلماية
االجتماعية املنخفضة واملتوسطة الدخل وضمان احلد األدنى
من احلماية االجتماعية للدول الـ 28األكثر فقرا.

الوصول إلى المرافق الصحية ومعدات
الوقاية الشخصية

يعد الوصول إلى مرافق النظافة واملياه والصرف الصحي ،وهي
بالفعل مشكلة رئيسية في األصل بالنسبة لعمال النقل ،أمرًا
حاسما في االستجابة لكوفيد—.19
ً
يجب على أصحاب العمل واحلكومات ضمان:




الوصول اآلمن إلى مرافق الصرف الصحي املناسبة وأماكن
االستراحة ،دون اخلوف من العقوبة ،خاصة بالنظر إلى إغالق
العديد من األماكن العامة التي يستخدمها عمال النقل في
كثير من األحيان.
اتباع إجراءات التنظيف والصرف الصحي الصارمة واملنتظمة
في أماكن عمل النقل ،يجب أن تكون العملية شاملة وتراعي
االحتياجات اخلاصة لعمال النقل مثل احليض واحلمل والعجز
وانقطاع الطمث والظروف الصحية املوجودة مسبقً ا.

أيضا في وضع وتنفيذ تدابير الصحة
يجب أن تشارك املرأة ً
والسالمة الوقائية ،مبا في ذلك:





توفير األدوات الصحية املالئمة ألجساد النساء
الكمامات
توفير معدات الوقاية الشخصية مبا في ذلك
ّ
والقفازات ومعقمات اليد و/أو املاء والصابون جلميع العمال
الذين يحتاجونها في مهامهم.
ظروف عمل تقلل من انتقال العدوى وتسهل التباعد االجتماعي
من خالل نهج شامل ومتجاوب مع كال اجلنسني.

العمل اآلمن

إن التمثيل املفرط في العمل غير الرسمي غير املستقر واألشكال
غير القياسية للعمالة يعني أن النساء أكثر عرضة حلاالت التسريح
من العمل وخسارة األرباح دون أي شكل من أشكال حماية الدخل.
ال يوجد أمام عمال النقل غير الرسميني خيار سوى االستمرار في
العمل لكسب أجر يومي ،على الرغم من اخلطر على صحتهم
وتداعيات السلطات .كما أن النساء املهاجرات ال يعملن في حاالت
اإلغالق في العديد من البلدان.
دون حماية قوية وشروط عمل آمنة يتم التفاوض عليها مع النقابات،
قد جتد العديد من النساء أنفسهن مدفوعات خارج القطاع.
يدعو الـ ITFأصحاب العمل واحلكومات إلى:






التيسير العاجل النتقال العمال من االقتصاد غير الرسمي
إلى االقتصاد الرسمي ،مبا يتماشى مع توصية منظمة العمل
الدولية رقم .204
ضمان وصول شامل إلى حماية الدخل ،واستحقاقات الرعاية
الصحية واإلجازة مبا في ذلك املرض واحلمل ومسؤوليات الرعاية.
إعادة تأهيل عمال النقل النساء ضمن مهن جديدة (رسمية)
داخل القطاع.

الرعاية قبل الربح
هناك العديد من جوانب هذه األزمة التي ستواجهها املرأة على
وجه التحديد و/أو بشكل غير متناسب ،على سبيل املثال مخاطر
احلمل واألمومة وكذلك مسؤوليات الرعاية غير مدفوعة األجر.
يدعو الـ ITFأصحاب العمل واحلكومات إلى:










االعتراف بعبء الرعاية اإلضافي املفروض على النساء مع تدابير
إضافية حلماية دخولهن ووظائفهن.
توفير حماية إضافية للنساء احلوامل وأولئك اللواتي أجننب.
توفير احلماية لشروط وظروف العمل وتوفير دخل مستمر ،مبا
يتضمن إجازة األمومة.
ّ
إجازة مرضية وإجازة ملقدمي الرعاية مدفوعتا األجر.
التأكد من توفر األدوات الصحية ووسائل منع احلمل للنساء
العالقات بسبب اإلغالق.

إنهاء العنف والتحرش ضد المرأة
وفقا لألمم املتحدة ،ازداد العنف ضد املرأة خالل هذا الوباء بأكثر من
 ٪ 25في البلدان التي تتوفّر على أنظمة لإلبالغ.
سيستمر العنف ضد املرأة في التصاعد مع تزايد البطالة
والضغوط املالية وانعدام األمن .فقدان الدخل سيجعل من
الصعب على النساء الهروب من املواقف التعسفية.
في بيئات العمل األكثر عزلة جتد النساء أنفسهن في خطر تعر ّ ٍض
متزايد للعنف .يواجه العاملون في أدوار حت ّتم مواجهة العمالء
مخاطر متزايدة من العنف من قبل اجلمهور .تؤدي ندرة العمل
إلى تضخيم اخملاطر احلالية لإلكراه اجلنسي وخاصة بالنسبة
للعامالت غير الرسميات .العزلة تؤدي إلى تفاقم العنف املنزلي
واآلثار احملتملة تشتمل على القتل واالنتحار .ولإلجهاد االقتصادي
القدرة على التأثير على خدمات ومبادرات دعم الناجني.
يدعو الـ ITFأصحاب العمل واحلكومات إلى:


توفير إجراءات تنقل آمنة.



تنفيذ تدابير السالمة وبروتوكوالت اإلبالغ لكال العمال والركاب.







املصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف
والتحرش رقم  190وتنفيذها.
اإلعالن عن اخلدمات املتعلقة بالعنف القائم على نوع اجلنس
بوصفها خدمات أساسية.
ضمان استجابة منسقة بني السلطات الصحية والشرطة
واحملاكم واخلدمات االجتماعية.











رعاية حمالت التوعية ملعاجلة العنف القائم على نوع اجلنس،
مبا في ذلك اخلرافات والوصم وقلة اإلبالغ.
تقدمي معلومات حول خدمات الدعم.
زيادة الدعم املالي ألماكن اإليواء واخلطوط الساخنة وخدمات
االستشارة لتلبية الطلب املتزايد.
توفير أكبر لسكنات بديلة لتجنب احلبس مع املسيئني.
تنفيذ أنظمة يسهل الوصول إليها لتنبيه السلطات وحماية
الناجني.

تكنولوجيا جديدة تفيد النساء العامالت
من املرجح أن تكون وظائف النساء في النقل عرضة لتأثيرات
الرقمنة.
يجب على أصحاب العمل واحلكومات ضمان:




إن أي تدابير يتم تنفيذها استجابة لألزمة ،مبا في ذلك إدخال
التكنولوجيا اجلديدة أو األمتتة أو الرقمنة يجب أن تفيد النساء
العامالت ال أن تضاعف تكاليفهن.
يتم اعتبار النقابات أصحاب مصلحة رئيسيني في التشاور
بشأن جميع التطورات التكنولوجية اجلديدة في مجال النقل،
والتي يجب أن تشمل تقييمات األثر اجلندري.

تقييم األثر الجندري
يعد إدراك اختالف تأثير كوفيد— 19على النساء والرجال أمرًا
أساسيا إلنشاء سياسات وتدخالت فعالة وعادلة .سيؤدي هذا
ً
أيضا للجميع.
إلى نتائج أفضل للنساء ولكن ً
من األهمية مبكان أن يتم إجراء البحوث املراعية لالعتبارات اجلندرية
على اآلثار االقتصادية واالجتماعية لكوفيد— ،19مع مراعاة اجلوانب
املتقاطعة مثل الوضع التعاقدي ووضع املهاجرين واألعراق اخملتلفة
واإلعاقة .إن احلصول على بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس ،مبا
في ذلك ما يتعلق مبعدالت اإلصابة املتطورة ،واآلثار االقتصادية،
وعبء الرعاية ،وحدوث العنف واالعتداء اجلنسيني ،أمر بالغ األهمية
لضمان استناد السياسات واالستراتيجيات والتدابير على األدلة
لتلبية احتياجات العامالت في مجال النقل.

التحفيز االقتصادي المستجيب للنوع
االجتماعي

يجب أن تتضمن حزم التحفيز:






تقييمات األثر اجلندري واملعايير املراعية للمنظور اجلندري،
املصممة من خالل احلوار االجتماعي ،في املشاريع وبرامج
القروض استجابة لألزمة أو إعادة التمويل املقصود.
تخفيف عبء الديون لتعزيز ،ال تقييد ،اإلنفاق العام على
الصحة والتعليم والبنية التحتية منخفضة الكربون.
احلماية االجتماعية لتحقيق وظائف آمنة والئقة ،والوصول
العادل واملساواة بني اجلنسني.

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ:

women@itf.org.uk
#ITFWomen

#GenderEqualNewNormal
#ThisIsOurWorldToo

