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األخوات العزيزات
أهال ً بكن في مجلة نساء الـ ITFوهي إصدار عاملي جتمع معا ً النساء العامالت في النقل من حول العالم
من أجل إحداث تغيير في القرن الواحد والعشرين.
إن تأثيرات األزمة االقتصادية العاملية والتغير املناخي أصبحت محسوسة في كل مكان وتواجه النساء
العامالت في النقل تهديدات لظروف عملهن وكذلك زيادة في الوظائف غير الرسمية واملؤقتة .ولكن
وبالرغم من كل هذه التحديات فإن النساء العامالت في النقل حول العالم يعملن على زيادة القوة
النقابية من خالل احلشد معا ً في يوم املرأة العاملي في الثامن من آذار ،وفي اخلامس والعشرين من تشرين
الثاني الذي خصص كيوم ملناهضة العنف ضد املرأة ،ومن خالل برنامج التنظيم العاملي الذي دعت له
النقابات التابعة للـ ITFفي مؤمتر الـ ITFفي ديربان  .2006وأرست مؤمترات نساء النقل اإلقليمية الدولية
مظلة للنساء من اجل أن تعرض النساء وجهات نظرهن ولتقدمي مقترحات ملؤمتر الـ ITFالذي سيعقد في
مكسيكو سيتي عام .2010
في هذا العدد تشارك نساء الـ ITFبأفكارهن اخلالقة واإلبداعية اخملتلفة والتي استخدمنها وحتت ظروف
قاسية جدا ً أحيانا ً وذلك لتحسني ظروف العمل وإحداث تغيير واضح للنساء والرجال وللمجتمع أيضاً.
وتراوحت هذه األفكار من حتسني احلقوق العمالية ألعضاء أطقم الطائرات املستقدمني في األردن وحتقيق
مكاسب متعلقة باألمومة في جنوب إفريقيا ،إلى تنظيم استراتيجيات وحتقيق مكتسبات في خطوط
الطيران منخفضة التكلفة في اململكة املتحدة .النشاطات النقابية النسائية جتعل النقابات أقوى
ونتوقع احلصول على أمثلة من اإلجنازات اإليجابية في هذه اجمللة وذلك لتقدمي احللول وكذلك لتحفيز
النساء والرجال العاملني في النقل ،ونأمل أن جتد في املقابالت التي أجريناها مع النساء العامالت في
النقل محفزا ً وأن تعزز هذه املقابالت الرسالة بأن املرأة ميكن أن تكون قيادية وعلى كافة املستويات.
ونستمع في هذا العدد من النساء اللواتي انتخنب حديثا ً كقياديات في قسم عمال الرصيف في الـ،ITF
وأيضا ً من نائب الرئيس في اجمللس التنفيذي في الـ ،ITFوكذلك هنالك موجزا ً عن عمل قامت به إحدى
النساء املنظمات .باإلضافة إلى ذلك تعرض نقابات الـ ITFطرقها بالتقدم في موضوع املساواة اجلنسية
وشملها في االتفاقيات اجلماعية والتأكد من ضم النساء في فرق املفاوضات.
وأخيراً ،فإنني متأكدة أنكم تشاركونني الترحيب وتقدمي الدعم الليسون ماكغاري وهي املنسقة اجلديدة
لنساء النقل في الـ ،ITFوالتي بدورها تدعم العمل على أساس الوصول إلى النساء من اجل بناء قدراتهن
وتدعم النقابات من أجل التنظيم وحتسني الظروف للجميع .وال بد أيضا ً من اإلشارة بسارة فينكي على
إجنازاتها عندما كانت ضابطة نسائية في الـ ITFوالتي تعمل اآلن كمنسقة تخطيط السياسات في الـ
.ITF
ولقد قيل أن املرأة هي نصف العالم ،وحقيقة أن النساء تنقل العالم أيضاً ،ونساء النقل ونقابات النقل
يحدثون التغيير.

د يا نا هو ال ند
مساعد السكرتير العام للمساواة والتنظيم في نقابة يونايت في
اململكة املتحدة وهي رئيسة جلنة املرأة في الـ.ITF

نقابات الـITF
تعرض طرقها
بالتقدم في
موضوع املساواة
اجلنسية وشملها
في االتفاقيات
اجلماعية،
والتأكد من ضم
النساء في فرق
املفاوضات.
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في مؤمتر الشباب الذي استضافه االحتاد البحري أستراليا (، )mua
املندوبني اظهروا تضامنهم حلملة النقابة في مكافحة العنف

منتدى دولي ضد العنف ضد املرأة نظمته نقابة اليانزا دي مكسيكو
وبالتعاون مع نقابات نقل أخرى ومع نقابة العمال الوطنيFESEBS
ومع احتاد اخلدمات ،وهيئات بحث مختلفة.
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ـعد عقود من عمل احلمالت من
قبل مجموعات نسائية محلية
هبت األمم املتحدة وعقدت في
العام  2009نشاطات متعلقة
بالعنف ضد املرأة في العالم.
وقاد السكرتير العام حملة حتت
اسم “احتدوا إلنهاء العنف ضد املرأة” وأعلن اخلامس
والعشرين من تشرين الثاني كيوم األمم املتحدة من
أجل القضاء على العنف ضد املرأة.
وهذا أدى باآلخرين للتحرك فقد نظمت النقابات
العاملية حملة عمل الئق ،وحياة كرمية للنساء
وركزت احلملة على أماكن العمل رابطة العنف ضد
املرأة بظروف العمل.
ونظم مؤمتر احتادات العمال العاملية حملة حتت
مسمى “ال للعنف ضد النساء والبنات” ركزت على
عدم إفالت اجلناة من العقاب.
وكجزء من اجلهود العاملية فقد قام الـ ITFوالنقابات
التابعة له وفي كل األقاليم بعقد مؤمترات ،ودعم
مظاهرات ،وعقد ندوات ،وتوزيع بيانات صحفية تبني
دعمه املطلق للمرأة وموضحا ً برامجه العملية.
واحد أسوا نتائج العنف ضد املرأة هو تولد اخلجل
لدى الضحايا والذي يجعلهم خائفني من التحدث
عن املشكلة ،مما يعني أن هذه املشاكل تبقى أكثرها
سرية دون وجود تقارير جرميه عنها.
لذلك فإن اإلجراءات العامة مثل تلك التي يتخذها
الـ ITFهي على درجة عالية من األهمية.
العنف ضد املرأة يحصل في كل اجملتمعات وعلى
كافة املستويات واألسباب وراء ذلك معقدة
ومختلفة ،ولكن كلما كانت املرأة أضعف كلما
كانت أكثر عرضة للعنف.
وإنه ملن الهم جدا ً أن تقول املنظمات العامة كلمتها
وأن تعلن وبوضوح بأن العنف غير مقبول.
ومن أجل تنشيط النقابات التابعة له فقد قام الـ
 ITFبإصدار كتيب حتت عنوان ال للعنف في أماكن
العمل ،ووزعت أوشحة احلملة ،وأصدرت مفكرة
“ارفع صوتك ضد العنف”  ،وكل تلك متوفرة باللغات
اإلجنليزية واإلسبانية والفرنسية والروسية.

الـ itfينضم إلى
حملة دولية تقاوم
اإلساءة ملعاملة
املرأة في أماكن
العمل ،وفي الشارع
وفي البيوت ،أعضاء
النقابات في كل العالم
يقولون “ال للعنف ضد
املرأة”.
سيطرت فكرتان على احلمالت

جابهت النقابات التابعة للـ ITFحول العالم
التحدي .وسيطرت فكرتان على حمالتهم :التأكيد
على أهمية التضامن ،واملطالبة باخلروج عن الصمت.
وفوق كل ذلك فعلى النقابات تعزيز التضامن.
وهذا يعتبر هام لكل عامل يشعر بأنه مغبون في
معاملته أو مغبون فيما يدفع له من أجر.
أما بالنسبة للنساء اللواتي يواجهن حترشات
جنسية أو محاوالت اغتصاب أو أي شكل من أشكال
العنف ،فإن الدعم من زمالئهن العمال النقابيني قد
يكون مبثابة اإلنقاذ .إن الـ ITFيشجع النساء على
االنضمام للنقابات وإنهاء عزلتهن وإيجاد منتدى
بحيث ميكن من خالله مناقشة مشاكلهن واتخاذ
اإلجراءات املناسبة.
لذلك وفي بوركينا فاسو فقد انخرطت نقابات تابعة
في نشاط يسمى “النساء واالحتادات العمالية“
وحيث أبرز ذلك النشاط فوائد االنضمام للنقابات
وكذلك مناقشة العنف ضد املرأة في أماكن العمل.
وقامت نساء أعضاء في شبكة الـ ITFفي األرجنتني
بتقدمي تقرير يبحث في وضع املرأة داخل االحتادات
العمالية ويبني الدعم الذي يقدم للنساء في
االحتادات العمالية وكذلك احملافظة على سالمتهن.
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الـ ITFاصدر كتيب “ ال للعنف في العمل” ،وقام بتوزيع أوشحة
حمالت ،ومفكرة حتمل شعار “ارفع صوتك ضد العنف” ،وكلها
متوفرة باللغات االجنليزية واالسبانية والفرنسية والروسية.

“IT’S PART OF OUR JOB
”BUT IT SHOULDN’T BE
!NO TO WORK-RELATED VIOLENCE

طريقة ابداعية

متاشيا ً مع فكرة عدم كبت املعاناة فقد عمدت
نقابة مالحة بحرية استرالية لرفع أعالم على سفن
وعبارات ورافعات تشير وبكل فخر إلى “ال للعنف
وال للصمت” .أما في الهند فقد اجتمع معا ً عمال
رصيف وأعضاء من مديرية العمل في  25تشرين
الثاني ملشاهدة فيلم يعرض حاالت حترش من الواقع
وكان عنوان العلم “ملاذا أنت ساكت؟”.
احتاد نقابات النقل البلغارية قام بتنظيم حوار على
طاولة مستديرة للنساء النقابيات الناشطات .وقد
قرروا محاربة األخطاء ولكنهم اقروا بعدم وجود
تقارير عن حاالت عنف ،لذلك فإن النقابة سوف
تقوم بعمل منوذج لإلبالغ عن حاالت العنف في
أماكن العمل وتشجيع النساء للتحدث وكتابة
تقارير رسمية عن حاالت العنف.
وبالطبع فإن هناك عدة طرق للتعامل مع هذه
املشكلة الصعبة وقد وجدت النقابات التابعة للـ
 ITFعدة طرق إبداعية ومختلفة للتعامل مع هذا
املوضوع.
ومن أهم تلك الطرق املثيرة لالهتمام كانت في
إفريقيا :في إثيوبيا استخدمت طريقة االعتصام
بحمل الشموع املضاءة ،وفي ناميبيا قررت نقابة
 NATAUدعوة أخصائي نفسي للتحدث عن العنف

القائم على نوع اجلنس في مؤمترها .كما انهم قاموا
بتأليف مسرحية تعرض تأثير العنف ضد املرأة في
اجملتمع كله.
اتخذت عملية مترير الرسالة املقصودة عدة أشكال،
إذ تباينت من الطرق التقليدية منخفضة التكلفة
إلى استخدام آخر وسائل التكنولوجيا احلديثة.
في غواتيماال قامت نقابة الطيران املدني USTAC
باالحتفال عن طريق توزيع املنشورات ومواد احلملة
في مطار أورورا الدولي .أما في الباكستان فقد
اجتمعت نقابات النقل خارج مبنى نادي الصحافة

تضافرت جهود نقابة املالحة البحرية األسترالية
مع مؤسسة األوشحة البيضاء في مشروع من أجل
إقناع الرجال كي يقسموا ميينا ً بأن ال ينخرطوا بأي
شكل من أشكال العنف ضد املرأة.
ارتأت بعض النقابات التابعة بأن الطريقة لتقوية
دور املرأة وإعطائها العزمية والتأكيد على املساواة
اجلنسية هي القيام بنشاطات عملية ،لذلك ففي
ناميبيا أقيمت رقصات تقليدية وأقيمت مباريات
رياضية في بوتسوانا.
إحدى العقبات التي تقف عائقا ً أمام انضمام

إن أفضل طريقة لتعزيز دور املرأة وزيادة قوتها
والتأكيد على املساواة اجلنسية كانت عن
طريق النشاطات العملية الواقعية.
وقاموا بتوزيع اإلعالنات.
أما في استراليا فقد قامت نقابة فيدا بتصميم
موقع إلكتروني هو www.tatortarbeitsplatz.at
من أجل تزويد العمال مبعلومات عملية وخدمات.
ويحتوي املوقع على نصائح قانونية وتقارير من
الفروع وأمثلة على أفضل املمارسات .وبثت أستراليا
أيضا ً رسالتها من خالل املوقع:
www.myoath.com.au
واختار احتاد عمال سكك حديد هنغاريا احلر الطرق
التقليدية واحلديثة ،حيث استخدموا الطرق
التقليدية بالتظاهر وعمل احلشودات وكذلك
استخدموا الطرق احلديثة ،حيث قاموا ببعث كميات
هائلة من الرسائل اإللكترونية حتتوي على صور
تذكارية إلى كل من هم على قائمتهم البريدية.
ومن اجل نشر الرسالة على أبعد حد ممكن فقد
قامت العديد من النقابات باالشتراك مع نقابات
ومنظمات أخرى لتحقيق تلك الغاية.
ففي هنغاريا فقد تظاهر أعضاء النقابات ضد العنف
ضد املرأة بالتعاون مع وكالة العفو الدولية ،كما

النساء إلى احتادات عمالية والقيام بحمالت مثل
حمالت إنهاء العنف ضد املرأة هي النظرة التقليدية
بان تلك املنظمات مسيطر عليها من قبل الرجال،
وخاصة في قطاع النقل.
وبسبب النجاح الذي يحققه الـ ITFفي هذا االجتاه
فإنه من املتوقع أن تزداد نسب النساء اللواتي يتبعن
للنقابات وكل التأكيد لهن بأن يجدن مكانا ً آمنا ً
وتضامنا ً معهن وسوف يدركن بأنهن لسن مبعزل في
معركتهن ولكنهن جزءا ً من احلركة العاملية املنادية
باملساواة والعدالة.
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من المؤتمر
إلى
الشـــــــــارع

عمال
النقل
في إفريقيا
يبثون
رسائلهم

“ أفض��ل طريق��ة للب��دء ه��ي الب��دء ”

هذا هو الشعار املشجع الذي مت تبنيه في املؤمتر
اإلقليمي لنقابات تابعة للـ ITFفي مدينة مومباسا
الكينية في تشرين األول من العام املاضي.

كانت الغاية من النشاط هي زرع الثقة لدى النساء ،وأخذهن للقيام بإجراءات ،والتحدث عن قضايا
هامة لهن في نقابات النقل اإلفريقية .وقد اختيرت مدينة مومباسا لعقد املؤمتر ألنها تشكل محور
نقل رئيسي ،إذ إنها تقع على رأس ممر النقل الشمالي والذي يبلغ طوله  700كم ويخدم البحيرات
الكبيرة في املنطقة ،وبسبب املوقع فإنها تشكل املكان األمثل بحيث يتمكن املتدربني من احلصول
على التدريب العملي.

لبس السترات الصفراء متاشيا ً مع شعارات احلملة:
“ أوقفوا املعاناة ـ وانضموا إلى نقابة”،
“ اعرف حقوقك ـ انضم إلى نقابة”
أو حتذير لسائقي الشاحنات “ اإلعياء يقتل ـ انضم إلى نقابة”.
املندوبون يصطفون بالصورة مع منسقة نساء النقل في الـITF
القادمة من لندن ومع منسق التعليم في إفريقيا وهو من نقابة
كوتو الكينية.

املندوبون يضعون إشارة” نعم للنقابة” وييبحثون
ظروف العمل لسائقي املسافات الطويلة ويناقشون أهمية
االنتساب للنقابات
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النشاط كان جزءا ً من نشاطات الـ ITFاملستمرة إلعطاء املرأة اإلفريقية مكانتها في نقابات النقل
اإلفريقية .وقد كان هذا النشاط نتاجا ً الجتماع اللجنة اإلفريقية اإلقليمية والتي اجتمعت في
تونس في تشرين أول عام  ،2007وحيث قررت اللجنة أن تكون قضايا املرأة مشمولة في كل نشاطات
املنطقة ،وسوف تغذي هذه النتائج مؤمتر املرأة اإلفريقية القادم واملتوقع عقده في داكار في تشرين
الثاني .2010
املؤمتر جمع نسا ًء بخبرات ومعرفة عظيمة من أنحاء القارة ،وسمحت لهن الفرصة لتبادل األفكار.
وقد حضر املؤمتر مندوبون من أوغندة ،تنزانيا ،زميبابوي ،أجنوال ،أثيوبيا ،جمهورية الكونغو الدميقراطية،
غينيا كوناكري ،توغو ،نيجيريا ،موزمبيق ،جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو .ولقد عزز املؤمتر مكانة
النساء األعضاء في النقابات حيث قام بتزويدهن بأفكار عملية تتعلق بالتعليم ،والتنظيم،
واالتصاالت ،والتوظيف ،وقدم اقتراحات عن طريق تنفيذ هذه األفكار؟ .احللقة الدراسية كانت ذات
نتاج جيد إذ إنها ضربت العديد من األمثلة عن مشاكل تواجهها النساء العامالت في النقل.
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‘نحن’ لسنا رموزا ً فقط’
النساء العامالت في الرصيف في
إفريقيا يقدن الطريق

أ

شار مؤمتر عمال الرصيف اإلفريقية األخير
بأن النساء يضغطن لتسلم مناصب
قيادية في احلركة .انتخب املندوبون ثالث
نساء كأعضاء في جلنة القسم اإلقليمية
وكان من بينها مناصب قيادية .قمنا
بالتحدث إلى اثنتني منهن من أجل التعرف على ردة
الفعل ،والعمل ،وعن اخللفية النقابية.

فيرونيكا ميساتياوا ،منسقة قطاع
املالحة البحرية الوطني ورئيسة الـ
 ITFاإلقليمية في إفريقيا.
في بداية حياتها كانت غارقة في أعمال الرصيف
واألعمال النقابية ،حيث أن عمل والدها كان في
ميناء شرق لندن وكان منخرطا ً باألعمال النقابية.
ومنذ عام  1975فيرونيكا ناشطة وبشكل فعال في
النشاطات العمالية.
وبانضمام فيرونيكا إلى نقابة  SATAWUوعملها
في النقابة كمنظمة محلية فقد استطاعت عمل
التغييرات داخل النقابة ،وتقول فيرونيكا ”لقد
كنت أول امرأة منظمة” وتضيف ”لقد كسرت ذلك
السقف الزجاجي” ،وما حفز فيرونيكا من أجل
خوض انتخابات جلنة الـ ITFاإلقليمية اإلفريقية هو
عزمها على تغيير وجهة نظر اجملتمع وأن تثبت أن
بإمكان املرأة تسلم مناصبا ً قيادية.
وقد واجهت عوائق :فبعض الزمالء عارضوا
خوضها االنتخابات .وتقول “النساء قياديات ولسن
رموزا ً فقط” وتضيف “إن هذه االنتخابات سوف تبني
بأن للنساء مهارات قيادية عالية”.

جوديث اميالي

‘انتخاب فيرونيكا
وجوديث أظهر وجود
نقطة حتول لوجهة
النظر القدمية حول
ميزات القيادة في عمل
الرصيف.
جوديث اميالي ابوكا ،مساعدة ادارية،
ضابط تزويد (نقابة عمال الرصيف
الكينية)
انضمت جوديث إلى النقابة عام  1984في ذلك
الوقت كان عدد األعضاء املنتخبني ستة ولم يكن
بينهم أي امرأة .وناضلت جوديث من أجل تخصيص
مقاعد للنساء واستمرت جهودها في العام .2002
أما اليوم فتوجد املساندة للنساء وكذلك طرقا ً
لتعزيز قدراتهن من خالل التدريب واملؤمترات التي
يعقدها الـ ITFومنظمات الـ NGOsكما تقول
جوديث.
وترى جوديث أنها شاهدت تغييرات حقيقية في
نقابتها حيث أن عدد النساء يتزايد في املناصب
العليا.
وتتحمل اآلن النساء مسؤوليات أكثر ،وهذا بدوره
قد كسر بعض احلواجز إذ إن النساء أثبنت وبوضوح

إمكانياتهن القيادية مثل زمالئهن الرجال.
وتقول جوديث” أن تكون امرأة في هذا القطاع
يعتبر شيئا ً مثيراً ،فإنك تشعر بالغبطة حلصولك
على االحترام ،والقوة والشجاعة عندما تتعامل مع
قضايا مختلفة”.
النساء تواجه حتديات كبيرة من أجل حتقيق
النجاح داخل هياكل النقابة التنظيمية .وجنحت
جوديث عن طريق بناء عالقات قوية داخل النقابة
ومع اإلدارة والزمالء في الشركة.
وكان عليها أن تعمل بجد يوميا ً إلجناز مهامها
اليومية كي ال تترك أي عذر لإلدارة إليقافها عن
عملها النقابي ،وتقول جوديث وبالرغم من أن لك
احلق قانونيا ً في العمل النقابي إال أنه ليس بالضرورة
أن تعطى األذن للقيام بذلك.
ويدعمها زمالؤها بحيث تتمكن من القيام
بواجباتها النقابية.
العمل في الرصيف مستمر على مدار  24ساعة،
لذلك فإنه يتوجب على جوديث أن تعمل في الصباح
الباكر وأثناء فترات الغذاء .والتزامها مع أعضاء
النقابة يفرض عليها أن تقضي ثالث ساعات في
املساء وبعد انتهاء ساعات العمل للقيام بواجباتها
النقابية.
ويبدو ذلك شاقاً ،إال أن جوديث تقدر تفهم اإلدارة
ألهمية العمل النقابي.
وتقول “أنني أنصح النساء الراغبات باالنضمام
للنقابة بأنه مرحب جدا ً بهن” وتضيف “يجب عليهن
تكريس الوقت واجلهد للعمل النقابي ،وال يتوجب أن
تبقى النساء في معزل فتلك األيام قد ولت”.
وتقول مساعدة السكرتارية في الرصيف باوال
هاميلتون “لقد أوحت هذه االنتخابات وبوضوح بأن
النقابات التابعة قد انتخبوا قادة النقابة األفضل
واملميزين بخبراتهم النقابية من أجل حتسني ظروف
عمال الرصيف في إفريقيا .إن انتخاب فيرونيكا
وجوديث قد أظهر وجود نقطة حتول لوجهة النظر
القدمية حول ميزات القيادة في عمل الرصيف”.

أســـرار النجــاح:

كيف ميكن للنساء حتقيق النجاح في
النقابات؟
ال تكوني خائفة من منافسة الزمالء الرجال
إن لم تتفقي معهم.
تواصلي مع األعضاء.
إذا كنت قلقة من إلقاء الخطب الجماهيرية،
فعليك بناء الثقة بالتحدث إلى مجموعات
صغيرة عن حقوقهم العمالية.
وسعي مجال الحملة وال تبقيها في األماكن
القديمة فقط.
ركزي على إخبار العمال بما سوف تقومي به
إذا ما قاموا بانتخابك ،وإياك إن تخذلي اآلخرين.
طريقة وضع الحلول والسياسات وتطبيقها
في أمور غاية في األهمية.
النساء عادةً ما ينجحن بتدبير وقيادة المنازل،
لذلك فيتوجب وجود الثقة بأننا نستطيع قيادة
النقابة.
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تقوية املرأة في العالم
العربي
بالل ملكاوي يشرح كيف أن النساء في الدول العربية
تستعد ألول مؤمتر  ITFللمرأة في العالم العربي

ف

ـي آب  2008عقد مؤمترا ً
في عمان ،األردن وملدة ثالثة
أيام .واجتمع في املؤمتر نساء
نقابيات من ثماني دول ،وألول
مرة شاركت نساء من البحرين
واجلزائر ،وناقشت النساء
القضايا التي تؤثر على تنظيم النساء وقيامهن
باحلمالت ومت وضع األسس ألول مؤمتر  ITFللمرأة في
العالم العربي .وقبل املؤمتر حتدثنا إلى بالل ملكاوي
حيث حدثنا قليال ً عن ظروف العامالت في النقل في
املنطقة.

ملاذا يعقد الـ ITFمؤمتر املرأة األول في
العالم العربي؟
يهدف الـ ITFإلى زيادة قدرات النساء في املنطقة
واملؤمتر هو املكان املثالي للقيام بذلك .إنه ملن املهم
جدا ً مناقشة قضايا وحتديات املرأة أمام قادة النقابات
والذين هم أيضا ً سيحضرون املؤمتر.
املؤمتر سيخلق منتدى والذي سوف يشجع على
تبادل املعلومات واخلبرات وكذلك فإنه سيوفر فرصة
للتعريف بعمل الـ ITFالرامي إلى تشجيع ودعم
وتقوية املرأة ،والهدف من املؤمتر هو بناء استيراتيجية
لألربع سنوات القادمة ،من أجل زيادة قدرات النساء
املنظمات في النقابات ،وكذلك الختيار أعضاء في
جلنة املرأة اإلقليمية.

ما هي املكاسب التي حققها
النساء املنظمات؟
لقد حققت بعض اللجان النسائية انتصارات جيدة
عن طريق احلوار ،في الوقت احلالي مت االتفاق على
اتفاقية جماعية واحدة فقط خاصة بحقوق النساء.
وقد كانت هذه االتفاقية مع عمال النقل اجلوي
والسياحة في األردن ،وحيث أن النساء تشكل اآلن
ما نسبته  %65من أعضاء أطقم الطائرات.
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ولقد حققت أيضا ً جمعية أطقم الطائرات
اللبنانية مكاسب مشابهة وحتسني على ظروف
العمل للرجال والنساء.
إذ إن أطقم الطائرات اآلن حددت ساعات الطيران
لهم بـ 72ساعة شهريا ً كما حسنت رواتبهم
وإجازاتهم .وآخر جناحات النقابة كان تغيير سن
التقاعد للنساء إذ أصبح اآلن  60سنة بدال ً من
السن السابق والذي كان  50سنة ،وهذا يتساوى مع
سن التقاعد عند الرجال.

ماذا عن النساء الناشطات في
املنطقة؟

حققت أيضا ً نقابات مثل نقابة فيدريشنت
ناشيونالي دي تشيمنس دي فيرتونيسيان ( نقابة
عمال سكك احلديد ) ونقابة دي سينديكيتس UMT
ديس ترانزبورتس ( نقابة عمال الرصيف في املغرب)
جناحات في حتسني متثيل النساء في الهياكل
النقابية ،وأعيد انتخاب كلثوم برقالة كعضو
مجلس إدارة نقابية في تونس ،هذه النقابات حتقق
اعترافا ً بحقوق النساء.
بعض النقابات قد أسست جلانا ً نقابية لتمثيل
النساء العامالت في النقل.
وجزء من خطة الـ ITFللمرأة هو تشجيع اللجان
النقابية في كل هياكل نقابات النقل في املنطقة
لتأسيس جلان مرأة ،وهذا ما يحدث اآلن ،إذ توجد جلانا ً
نقابية في املغرب ،وتونس ،ولبنان ،واألردن ،وفلسطني،
سوسن النفيعي (من نقابة عمال النقل اجلوي والسياحة والعراق ،ونعمل لتأسيس جلان في دول أخرى مثل
االردنية) ،وسلوى ذكراوي (من احتاد عمال النقل التونسي)،
حيث شاركن في مؤمتر عمان .وفي هذه اجللسة قمن مبناقشة اجلزائر والكويت والبحرين.

املتطلبات الالزمة من اجل الفوز باحلمالت االستراتيجية
للتنظيم النقابي أو لعقد االتفاقيات اجلماعية.

مت حتقيق مكاسب
أخرى متثلت بحصول
النساء على تذاكر
سفر مخفضة
وإتباعا ً للمثال الذي وضع خالل يوم الـ ITFللمرأة،
فقد توصلت جلنة املرأة في الطيران املدني إلى
اتفاقية حسنت من احلقوق الصحية للنساء
العامالت وعائالتهن ،فقد حصلت من الشركة على
زيادة في عدد أيام اإلجازات ـ حيث كانت  36يوم في
السنة األولى وأصبحت اآلن  52يوم ،وذلك باإلضافة
إلى العطالت الوطنية .كما مت التحسني على إجازات
األمومة إذ أصبحت اآلن  90يوم ،وقامت الشركة
بتمويل رياض ألطفال وحتى سن اخلامسة.
وأدت االتفاقية إلى حتسني رواتب أطقم الطائرات،
حيث ارتفع الراتب األساسي إلى  6000دوالر شهريا ً
للرجال والنساء.
وباإلضافة لذلك فقد أصبح ألطقم الطائرات
األجانب احلق باالنضمام للنقابة ،لذلك فإن النقابة
اآلن تقوم بالدفاع عن حقوق األجانب واألردنيني على
حد سواء .املكاسب األخرى أيضا ً حصول النساء
على تذاكر سفر مخفضة والتي كانت سابقا ً حكرا ً
على الرجال فقط.

نساء النقل في العالم العربي:
يوجد هنالك ما يقارب  20,000امرأة
كأعضاء مسجالت في نقابات تابعة للـITF
في املنطقة.
النساء في املنطقة يعملن بشكل رئيسي
في الطيران املدني ،وسكك احلديد ،واملالحة
البحرية وبشكل رئيسي في وظائف إدارية.
هنالك الكثير من التحديات التي تواجهها
املرأة في أماكن العمل :سيطرة الرجال ،ثقافة
اجملتمع والتمييز ـ وخاصة فيما يتعلق بالترقية
والرواتب وظروف العمل .والنساء معرضات
للتحرش وللقيود العائلية.
بعض النساء فاعالت في نقاباتهن ،ولكن
كثير من النقابات ال يوجد بها نساء في
املناصب القيادية .ومع ذلك فقد ابتدأت كثير
من النقابات بتنظيم جلان نقابية لتمثيل
النساء العامالت في النقل.
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ن�ســـــاء الـITF
ا�ستلمت حديثاً بريجيتا با�س
والي�سون مكغاري منا�صب هامة
للمر�أة يف الـ .ITFقمنا ب�س�ؤالهن
عن عملهن وعن وجهة نظرهن
يف تنظيم الن�ساء يف النقل.
ما هي النصيحة التي تودي تقدميها
للنقابات التي حتاول تنظيم النساء في
النقل؟

يجب أن يبقى في ذهن النقابة انه وباحلوار
اجلماعي ال يجب التعامل مع األشياء على
أنها مشاكل ذكور وإناث فاحللول يجب أن
تكون جيدة للرجال والنساء .فبالنسبة لي وكما أرى األمور  ،فإن
هنالك الكثير من النظر إلى األمور من زاوية رجال أو نساء.
وأيضا ً فإن على كل نقابة أن تتفحص نفسها لترى إن كانت
منظمة صادقة للنساء .وإذا انضمت النساء فما الذي يحصلن
عليه؟ والفرص التي سوف تتاح لهن؟ وكيف ميكن لهن التطور
في النقابة؟ وإن لم تكن املنظمة صادقة للنساء فإن عليها أوال ً
أن تتغير .وخالفا ً لذلك فإن النساء عندما تنضم فلن يشعرن
بالترحيب وبالتالي سوف يتركن.
وبعد إرسال ذلك ،فإنه ميكن للنقابات أن تعطي النساء مظلة
ومناخا ً كي يشعرن باألمان واملضي .وباستطاعة النقابات بعد
ذلك املساعدة بجعل القطاع أكثر اهتماما ً بالقضايا التي تهم
املرأة والتأكد من إعطاء النساء فرصا ً وحتديات.
العمال ليسو موجودين خلدمة النقابة ،ولكن النقابة موجودة
خلدمة العمال .كن ذا مصداقية ومنفتحاً ،وتأكد من سهولة
االتصال بك من قبل الرجال والنساء وقدم احللول وتذكر أن
الصدق هو املفتاح.

ما الذي تستطيعني القيام به للتأكد من معاجلة قضايا
املرأة؟

عندما نقوم مبناقشات حول اعمال النقابة في النقل ،توجد
هنالك دائما ً وجهات نظر نسائية مخفية في كل موضوع
نناقشه ،وكنائبة للرئيس فإنني بحاجة لالطالع على وجهات
النظر هذه حيث اضعها على االجندة ليتم ادراجها بعد ذلك في
املناقشات والنتائج.

بر يجـــيتا
ب�����ا������س
نائبــة رئيـــ�س الــITF

ا لي�ســو ن
م��ك��غ��ا ر ي
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من�سقة الن�ساء العا

نســـاء الـITF

مالت يف النقل لدى الـITF

ما أهم القضايا التي تهم املرأة في
النقابات؟

بالنسبة لي فإن أهم القضايا التي تواجه النساء
في النقابات هي:
كيف تنظم النقابات نفسها بحيث نتمكن من
جذب عدد أكثر من نساء النقل لالنضمام للنقابات
واالستفادة من ميزات النقابة؟
كيف تؤثر النساء األعضاء في عقد االتفاقيات
اجلماعية والتي حتسن ماديا ً من ظروف حياتهن؟
كيف ميكن للنساء العامالت ،ومن خالل احلمالت
واملشاركة النقابية ،أن يتطورن ليصبحن منظمات
وقادة؟
لقد ابتدأت املشاركة في احلركة العمالية والنقابية
منذ ما يقارب الـ 40سنة ،وكنت في الرابعة عشرة
عندما قمت بتنظيم مصنع املالبس الذي كنت
أعمل له.
لذلك فإنني أدعم وبشدة مؤمتر الـ ITFالذي عقد في
ديربان  2006حتت عنوان التنظيم عاملياً ،والذي وضع
التحديات أمامنا من اجل التنظيم وتعزيز العضوية
في أماكن العمل التي يوجد بها نقابات وتلك الغير
منظمة.
وبالرغم من األزمة االقتصادية احلالية ،فإن لنقابات
النقل فرص استيراتيجية حقيقية لالستفادة من
سالسل التزويد العاملية املتكاملة وشبكات التوزيع
والتي متتلكها بضع شركات فقط .وتعمل ماليني
النساء في هذه الشبكات في الوظائف التقليدية
وكذلك فيما يعرف “بالوظائف اجلديدة” مثل مراكز
االتصال والتوزيع.
ومع ذلك فإنه يوجد متثيل نقابي ضعيف في هذه
القطاعات االستيراتيجة وحيث تتركز فيها النساء
بشكل كبير .وحلسن احلظ فإن النقابات التابعة للـ
 ITFتقوم اآلن باستهداف هذه القطاعات .ودوري
كمنسقة للنساء العامالت في النقل لدى الـITF
أن أدعم هذه املبادرات .وحاليا ً اقوم بدعم مشاريع
تنظيمية والتي تستهدف النساء العامالت وعلى
مستوى األقسام واألقاليم.
جناح االتفاقيات اجلماعية يتطلب وجود فرق نقابية
ليتم متثيلنا بالعضوية وهذا يعني وجود نساء
أعضاء في املناصب القيادية .وإذا لم تتمكن النساء
من التأثير املباشر على أجندة االتفاقيات ،فإن هنالك
خطرا ً بأن ال توضع قضايا املرأة على األجندة.
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االنتصارات التي حتقق للنساء هي انتصارات للرجال
أيضا ً فعلى سبيل املثال فاحلصول على حقوق
متعلقة باألمومة أدى ببعض النقابات للمطالبة
بحقوق األبوة.
ويوجد في اجمللة بعض األمثلة على االنتصارات
التفاقيات جماعية والتي استفاد منها كل أعضاء
النقابة.
وخالل العقد املاضي عملت مع العديد ممن النقابات
والتي قامت بإعادة هيكلتها وإعادة توجيه مصادرها
والتركيز على التنظيم داخل الشركة ،والقطاع
وأماكن العمل.
النقابات التي تقوم بالتنظيم تركز على تأسيس
قواعد متينة بأماكن العمل ،وتبدأ بالتعرف على
النشطاء وتدريبهم وتطويرهم .وهذا حتميا ً سوف
يعني انخراط املزيد من النساء والشباب في األعمال
النقابية .ولكن يتوجب أيضا ً على النقابات توظيف
للنساء املنظمات والقيام باحلمالت وذلك من أجل
اشتراك املزيد من األعضاء في العمل النقابي
وخاصة قطاع النقل ،والذي توجد به نسبة عالية
من النساء العامالت.

كيف ميكن للنساء أن تنجح في
النقابات؟

النساء تنجح في النقابات وكان لي األفضلية
بأن عملت معهن حيث تعلمت من نساء قياديات
وناشطات.
يجب على النقابات أن تصل إلى النساء العامالت ،إذ
إن عدد النساء والشباب العاملني في النقل يتزايد
في الوظائف ذات العقود املؤقتة ،ووظائف املياومة،
والوظائف ذات األجر املنخفض ،والوظائف الغير
رسمية واملناهضة للعمل النقابي.
ولكن ال يوجد لنا اخليار وكما تظهر مقاالت هذا اجمللد
فإن العديد من النساء بدأت بالظهور كناشطات
ومنظمات لقيادة املعركة من أجل حتسني ظروف
العمل ،والظروف االجتماعية والبيئية.
إنها احلقيقة بأن الفكرة السائدة واملتعلقة بنوع
اجلنس واملبنية على التمييز االجتماعي والثقافي،
قد ينتج عنها شعور املرأة العاملة بأن خبراتهن
ليست مطلوبة .لذلك فإنه يقع على عاتق النقابات
مسؤولية التأكد من وجود املزيد من النساء
املنظمات والنساء األعضاء وتدريبهن مما يزيد من

فعالية ومشاركة املرأة ،ويجب أن يشمل ذلك برامج
املراقبة والتدريب والتي تساعد النقابة على رفع
مستوى األخوات وكذلك تثقيف األخوة من أجل أن
يتفهموا دور املرأة الهام في تعزيز قوة النقابات.
مضى على عملي في الـ ITFحتى اآلن عاما ً واحداً،
وال زلت منبهرا ً بالنساء األعضاء في الـ ITFواللواتي
يحفزن األعضاء الذكور واإلناث ،ويضربن األمثلة
العملية الرائعة.

كيف ستدعمني املرأة للقيام بدورها؟

إنني أقوم بتطوير العمل انطالقا ً من األسس الرائعة
التي أوجدتها سارة فينكي وجلنة املرأة في الـ،ITF
حيث إنهم قاموا بتطوير برامج عمل نساء الـITF
ودائرة املرأة في الـ.ITF
سوف يكون دوري الرئيسي هو دعم النقابات التابعة
للـ ،ITFواألقاليم واألقسام من أجل تطوير برامج
املرأة لديهم ،والتأكد من الترويج حلمالت وسياسات
النساء العامالت في النقل .وفي الوقت احلالي فإن
ذلك يشمل العديد من النشاطات ومنها:
y yاستراتيجيا ً اقوم باملساعدة في تطوير وتنظيم
احلمالت العاملية مثل حملة مركز االتصال
االفريقي ومشروع االحتاد االوروبي اخلاص بالنساء
العامالت في املوانئ.
y yالعمل مع النقابات التابعة للـ ITFفي يوم املرأة
العاملي وفي حملة األمم املتحدة “ضد العنف”.
y yاالشتراك في حمالت التضامن للـ ITUCوالـ.ITF
y yالضغط على احلكومات والهيئات الدولية والتي
تتعامل مع قضايا حماية وصيانة حقوق املرأة.
y yتدريب نساء منظمات وقياديات ،وإنتاج منشورات
حملة والتي ستساعد على حتفيز وتعليم أعضاء
وقادة الـ.ITF
نتحدث أحيانا ً عن “النقابات تفتح الباب للنساء”
ولكننا نحن النساء متواجدات أصال ً ؟ إننا لسنا
جزءا ً منفصال ً عن القوة العاملة ننتظر الدخول .إننا
متواجدات ،ونقوم بالعمل النقابي ،ونساعد في تعزيز
قوة النقابات .ودعونا أن ال ننسى أن أعضاء النقابات
يتعرضون للهجوم بشكل يومي .إن التضامن بني
العمال هو الفرصة الوحيدة لتحقيق النجاح .وال
يوجد خيار آخر للرجال والنساء أو طريق آخر لتأمني
أماكن العمل وحتقيق العدالة االجتماعية للوقت
احلالي ولألجيال القادمة.
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تنظيم حمالت
نسائية في قطاع
الطيران المدني



لقد شكل سلوك الشركات
المتعلق بالعمل النقابي تحدي ًا
للنقابات التابعة للـ .ITFولكن
بالتخطيط والعمل االستراتيجي
فإن الفوز ممكن

مضيفة طيران في امللكية االردنية
credit: reuters
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صوت الثقة :
القوى العاملة في  FLYBEمتكنت من
العودة والتصويت بنسبة  %93للنقابة.



إ

ن احملور الرئيسي لعملية التنظيم النقابي
هو التعرف على مشاكل العمال ،وإيجاد
قادة في أماكن العمل ،وبناء دعم نقابي
وتوحيد العمال كي يتمكنوا من القيام
بالنشاطات.
يعتبر التنظيم في هذه األيام في قطاع
املالحة اجلوية حتدياً ،خاصة مع زيادة عدد شركات
الطيران منخفضة التكلفة والتي تقاوم وبشدة
العمل النقابي باستخدام وسائل القمع والتهديد.
وبالرغم من أن عملية التنظيم في شركات الطيران
منخفضة التكلفة تعتبر صعبة ،إال أنها ليست
مستحيلة.
وإذا ما مت تنظيم احلمالت وخطط لها استراتيجيا ً
بشكل جيد ،فإنه من املمكن للنقابات أن حتقق
النصر وكما فعلت النقابات التابعة للـ .ITFوألن
النساء عادة ما يشكلن النسبة األكثر من القوة
العاملة في نقابات املالحة اجلوية ،فإنه يتوجب على
احلمالت التنظيمية استهدافهن.

التنظيم في شركات الطيران
منخفضة التكلفة:
في عام  2003قررت نقابة العمال والنقل البريطانية
( والتي اندمجت اآلن حتت اسم يونايت ) أن تتبنى
إستراتيجية لتنظيم بعض شركات الطيران
منخفضة التكلفة.
وقامت النقابة بالعديد من األبحاث والتدريب
للتجهيز للحملة ،واستغرقها ذلك  18شهراً.
وقامت النقابة بعمل أبحاث على ثالث شركات هي:
إيزي جت ،وفالي بي ،وثوماس كوك .وكانت ثوماس
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كوك شركة تأجير طائرات ،أما الشركتان األخريان
فقد كانت شركات طيران منخفضة التكلفة.
قررت النقابة تطبيق استيراتيجية منسقة بني
القطاعات من أجل بناء التنظيم النقابي في شركات
الطيران املؤجرة وتلك ذات التكلفة املنخفضة.
وجنحت احلمالت لدى شركات ثوماس كوك وفيرست
تشويس ،إال أن احلمالت املوجهة لشركة فالي بي
كانت صعبة ،إذ إن الشركة استعانت بشركة بيرك
غروب واملتخصصة بالقمع النقابي ،وذلك محاولة
منها للقضاء على النقابة ومنذ البداية.

غروب وكذلك الرسائل املناهضة للعمل النقابي.
وتقول شارون غراهام “يجب أن نغمس أنفسنا في
عمليات الشركة” وتضيف “وفي النهاية فقد أدركت
القوة العاملة املغزى من العمل من العمل النقابي”.
ووضعت النقابة ضغوطات على شركة فالي بي
من اجل أن تقوم بالتخلص من قامعي النقابات.
كما قامت بالبحث في أسواق الشركة ونشاطاتها
من اجل استهداف سمعتها إذا اقتضت احلاجة.
واستمرت النقابة مبطالبة الشركة بصرف األموال
على أطقم الطائرات وليس على األعمال الالأخالقية

“ توجب علينا أن نغمس أنفسنا في عمليات
الشركة” وتضيف شارون غراهام “وفي النهاية
تفهمت القوة العاملة املغزى من وراء العمل
النقابي”.
النقابة استعانت بفريق تنظيمي مكون من
منظمني بعمل دائم ،ومجموعة من املضيفني
والضباط النقابيون .وكان كل املنظمني قد تدربوا
على القضايا التي تهم أطقم الطائرات في أماكن
العمل ،وعلى شكاوى أطقم الطائرات ،والترتيبات
اخلاصة مبناوبات العمل ،والعالوات والرواتب.
وباإلضافة إلى ذلك مت عمل إحصاء ملالكي الشركة،
وللعمليات ،وللقوة العاملة .وقام املنظمون بزيارة
أماكن العمل وعمل إحصاءات ،وقاموا بتعيني جلان
تنظيمية في كل أماكن العمل.
ومت أيضا ً االلتقاء بصحف وطنية ومحلية وتخصيص
أيام لتوزيع امللصقات .وتعاملت النقابة مع كل
شكاوى العمال ،مبا في ذلك الرواتب ومناوبات العمل،
والتنظيف ،وساعات االستراحة وقضايا أخرى تخص
أطقم الطائرات .وأمضى املنظمون وقتا ً لتحضير
العمال للتعامل مع التكتيكات املتوقعة من اإلدارة،
مبا في ذلك القمع النقابي املتوقع من شركة بيرك

بإنفاق األموال على شركات قمع النقابات والذين
يهدفون إلى إنكار حق العمال برواتب جيدة.
واجدى العمل نفعاً ،إذ انه وعندما استفتيت القوة
العاملة كانت نسبة الذين ردوا على االستفتاء ،%89
وكان من بينهم  %93أجابوا بنعم للنقابة .وجنحت
إستراتيجية النقابة بتنظيم اغلب العمال اجلدد
والنساء الشابات حتت سن الثالثني.
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زينب أحمد ،موظفة في Thomas Cook
تعرض اوراق اليورو النقدية امام مبنى الشركة
في دبي

توحيد النساء العامالت:

تعاني النساء العامالت في املالحة اجلوية من نفس
الصعوبات التي يعاني منها الرجال ،وتعتبر قضية
األمان الوظيفي احلالية هي األحدث واألهم.
ولكن توجد هنالك قضايا لبعض الوظائف التي
تغلب فيها نسبة النساء .ومن أهم القضايا احلالية
هي إعطاء الصبغة اجلنسية األنثوية على طواقم
الطائرات ،وتعتبر شركة ريان أير مثاال ً واضحا ً على
ذلك.
فقد قامت الشركة األيرلندية تلك بسلوك يبعث
على القلق بالنسبة للنساء املوظفات.
فقد قامت شركة ريان أير بإصدار رزنامة تظهر صورة
موظفة بلباس السباحة.
كما تقوم شركة طيران أخرى بتسويق نفسها عن
طريق عرض جلمال مضيفاتها.
وتعاني النساء العامالت في الطيران املدني مشاكل
خاصة في فترات احلمل ـ حيث يتوجب على مضيفات
الطائرات العمل باملهام األرضية ـ ويحصل ذلك في
بعض الدول في حالة الزواج أيضاً.
كما حتذر النقابات النساء اللواتي يواجهن مشاكل
خاصة بالصحة والسالمة أثناء فترات احلمل مبا في
ذلك اإلعياء والضغط النفسي.
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جناح تنظيمي
كيف تنظمنا في شركات طيران التكلفة
املنخفضة في اململكة املتحدة

لشارون غراهام ،نقابة يونايت.
“بالنسبة ألي نقابة تعمل
على تنظيم العمال ،فال
بد لالستيراتيجية أن تكون
استيراتيجية صناعية .إنها ليست
استيراتيجية أن تقول إننا نرغب في
تنظيم النساء أو العمال الشباب
وكفى.
بل يجب إظهار أن باستطاعة
النقابة حتقيق النصر في بعض
القضايا .ويجب أن يرى العمال
في النقابة أنها وسيلة للتغيير.
النجاح التنظيمي بحاجة إلى دائرة
تنظيم مركزية ،ألنه يتوجب علينا
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تنظيم الصناعات ،وليس تنظيم
مجموعة من الناس .ويجب أن تبدأ
بالشركة قسما ً قسماً ،أو جزءا ً من
قسم ثم جزءا ً آخر .وعندما ابتدأنا
التنظيم في شركة فالي بي،
توصلنا أوال ً إلى نتيجة أننا ال
نستطيع القيام بذلك مبعزل .فلو
تعاملنا مع الشركة ولم ننتظم في
األقسام لكان من الصعب حتسني
الشروط والضروف ،ولقالت الشركة
انظروا الى خطوط الطيران األخرى،
والتهمتنا بأننا متحيزون .إنك
بحاجة إلى تشكيلة من املنظمني.
واملنظم اجليد يستطيع التنظيم
في كل الظروف .وأنا ال أؤمن دائما ً

بالفكرة القائلة ،املنظم يجب
أن يكون زميال ً في نفس قسم
األشخاص املنوي تنظيمهم ولكن
يوجد هنالك بعض احلقيقة في تلك
الفكرة ،فعلى سبيل املثال ،أن تقوم
فتاة شابة بالتحدث مع شابة أخرى
في قضية التنظيم فلرمبا يكون ذلك
مناسباً.
ال توجد عصى سحرية .ودائما ً ما
مييل الناس أنها وسيلة للتغيير.
ولكن يتوجب على النقابات أن
تنشط .والوقت ليس مناسبا ً لكي
تدفن راسك بالتراب .انهض ،وابق
ظاهراً ،وناضل مع العمال.

جناح تنظيمي
زيادة العضوية النقابية في
خطوط طيران امللكية األردنية

لسوسن إبراهيم
“قبل ثالث سنوات كان هنالك فقط
 %10فقط من موظفي أطقم
الطائرات في خطوط طيران امللكية
األردنية أعضا ًء في النقابة (نقابة
النقل اجلوي والسياحة) أما البقية
فلم يكن لديهم االهتمام ،أو لم
يكونوا يعرفون عن النقابة .وبعد
أن شاركت بورشة عمل للـITF
كعضو من النقابة ،بدأنا التخطيط
حلملة تنظيمية استهدفت طواقم
الطائرات .واجتمعنا معا ً أربعة من
أعضاء النقابة لتأسيس أول جلنة
نقابية ألعضاء وأطقم الطائرات،
ومن هناك انطلقت مهمتنا
الصعبة.
وقمنا بعمل إحصائية عن أماكن
جتمع أعضاء أطقم الطائرات.

وقمنا بالتحدث إليهم وجها ً لوجه
عن قوة النقابة وإمكانيتها حتسني
ظروف عملهم.
وقمنا بتتبع عمالنا في كل مكان،
في مركز جتمع الطواقم ،وفي أماكن
االستراحة ،وأثناء الرحالت وبعد
عمليات الصيانة ....كما استخدمنا
موقع الفيس بوك .وأمضينا ثالثة
أشهر باإلعداد للحملة .وقد حققنا
جناحا ً عظيما ً بالرغم من العوائق
من قبل املناهضني للعمل النقابي.
وانضم للنقابة  %80من أعضاء
أطقم الطائرات (وكان منهم
 %60من النساء) .ونتيجة لذلك
مت التوقيع على اتفاقية جماعية
مع اإلدارة .وغطت االتفاقية
قضايا شملت سلم الرواتب ،وأيام
إجازات إضافية ،والعقود ،والرواتب
التقاعدية ،والدفع أثناء العطالت.

اآلن وبعد مضي ثالث سنوات،مت
انتخاب جلنة جديدة ألعضاء أطقم
الطائرات .واحد أعضاء اللجنة
هو من غير األردنيني والذين ميثلون
 %30من القوة العاملة.
ونعمل اآلن للحصول على منافع
أكثر ألعضاء أطقم الطائرات
وخاصة النساء ويوجد اآلن 750
عضو طاقم طائرة أعضا ًء في
النقابة من أصل  3600عضو طاقم
طائرة.
 %80من النساء العامالت في
خطوط طيران امللكية األردنية هن
أعضاء في النقابة .لقد حققنا
جناحا ً عظيماً.
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النساء العامالت في نقابات النقل
حول العالم استطعن احلصول على ظروف عمل
أفضل عن طريق االتفاقيات اجلماعية وعمل احلمالت:
وهذه بعض آخر جناحاتنا

م

ن املمكن للنساء العامالت في النقل
حتقيق الكثير من املكاسب إذا ما نشطن
بالعمل النقابي كقائدات نقابيات
وكممثالت ألماكن العمل والقيام
بالتفاوض لعمل الصفقات مع الشركات
(ومع احلكومات أحياناً) من أجل احلصول
على مكاسب في أماكن العمل .وفي األسفل بعض
االختبارات لبعض االنتصارات التي حققتها النساء
العامالت في النقل حديثاً.

النقابات االسترالية حتقق مكاسب
خاصة باألمومة:
كانت النساء العامالت في أستراليا تواجه حالة من
الغموض خاصة بالوظيفة والعناية باألطفال في حاالت
حصول احلمل .احلكومة ال تقوم بدفع رواتب أثناء فترة
إجازة األمومة وكانت النساء العامالت تعتمد على
أصحاب العمل لدفع رواتب إجازات األمومة ،ولكن ال
يوجد ما يجبر الشركات على القيام بذلك.
وكانت النقابات األسترالية واملنظمات النسائية
تضغط وتقوم باحلمالت حول هذه القضية وخالل الـ30
سنة املاضية حتى بدأت نقطة التحول عام .2009
وسوف حتصل النساء األستراليات واعتبارا ً من العام
 2011على إجازات أمومة مدفوعة األحر وملدة  18أسبوع،
وسوف متول احلكومة هذه املبالغ وليس على الشركات
تقدمي أي مساهمة مادية .وسوف تتمكن النساء من
احلصول على اإلجازات املدفوعة من قبل احلكومة،

وكذلك على إجازات مدفوعة األجر والتي يتم االتفاق
عليها مع الشركات.
وكان لنقابة املالحة البحرية األسترالية ( )MUAدورا ً
كبيرا ً في النضال للحصول على ظروف أفضل.
وتشكل النساء نسبة  %5من عضوية النقابة ومعظم
اتفاقيات نقابة  MUAتشتمل على شروط خاصة
بإجازات األمومة ،وجاء ذلك على لسان ميك-الي مايرز
من االحتاد النسائي الوطني.
وتقول مايرز أنه إذا أرادت النقابات الضغط بفعالية
للحصول على حقوق األمومة ،فإنه يتوجب عليهم
وضعها في أعلى سلم األولويات وعدم التخلي عنها
أثناء عمل االتفاقيات .املوقف املتخذ في نقابة  MUAأن
ال اتفاقيات جماعية إال إذا اشتملت على قضايا هامة
مثل إجازات األمومة.
وتقول “إننا محظوظون جدا ً في نقابة  MUAحيث أن كل
املسئولني لدينا متفهمون ويدعمون قضايا املرأة بشكل
قوي” وتضيف “لقد رأيت مسؤولني وفي مناسبات
عديدة يحاولون احلصول على إجازات أمومة للنساء مع
مسؤولي الشركات وحتى تلك الشركات التي ال يوجد
بها نساء عامالت .وحجتهم أنه سوف يكون هنالك
نساء تعمل لدى تلك الشركات يوما ً ما”.

نســـاء الـ _ ITFنجـــاحات االتفـاقيـــات الجمـــاعيـة
جنوب افريقيا:
من خالل اإلتفاقيات اجلماعية متكنت نقابة
 SATAWUمن احراز نقلة نوعية لتحسني
مستحقات االمومة للنساء العامالت

االرجنتني:
متكنت النقابة من حتقيق النجاح والشكر يعود
للتواجد الفعال في املطارات .

لنعمل سوية لتحقيق نتائج في
الهند
يتزايد عدد النساء العامالت في قطاع احلافالت في
الهند اللواتي يناضلن للحصول على ظروف عمل
أفضل .النساء يعملن كجابيات في احلافالت وفي
تنظيم املرور ،وكموظفات إداريات في هذا القطاع
الشاق ـ وال توجد نساء يعملن كسائقات حافالت ـ .
ويواجه أولئك الذين يستخدمن احلافالت في تنقلهن
صعوبات أكثر.
إنهن يعملن مبناوبات ملدة  10ـ  12ساعة ويعملن
بعيدا ً عن منازلهن ويضطررن للبيات بعيدا ً في
بعض األحيان.
وتواجه النساء بعض التحرشات من قبل الركاب
وعليهن التكيف مع األوضاع دون وجود حمامات.
ويتوجب عليهن أيضا ً قضاء الليل في حافالت
الشركة وحيث من املمكن أن يتعرضن للتحرش من
الزمالء واملدراء.
وعندما شاهدت شيال نايكوادي ،وهي تعمل على
حافلة في ناندد وعضوه في نقابة ماهاراشترا
ترانزبورت كامغار سانغانتا ( )MSTKSتلك املشاكل،
قررت عندها القيام بعمل في ذلك السياق.
وبدأت شيال العمل من أجل النساء في شركتها
متسلحة بالشجاعة ،واخلبرة التي اكتسبتها من
خالل مشاركتها في برنامج املرأة التعليمي للـ.ITF
وبدأت تدريجيا ً بالوصول للنساء في مقاطعة
ماهاراشتا ،واستطاعت جتميعهن معا ً وقامت
بعمل برامج تثقيفية حول حقوق املرأة ،وعن العنف
والتحرش ،وأمور الصحة والسالمة ،وعن احلقوق
القانونية وكذلك عن فيروس نقص املناعة  /اإليدز.
وبعد ذلك استطاعت تنظيم النساء حتت مظلة
النقابة من أجل املطالبة بحقوقهن.
وقامت نساء النقابة بعد ذلك مبطالبة ضد إدارة
الشركة بالنظر في القضايا التي تهمهن ،وقمن
بعمل ورشات عمل ثم كتابة تقارير حول املشاكل
واحللول املقدمة للمسؤؤلني.
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النساء يعملن كجابيات في احلافالت وفي
تنظيم السير وفي وظائف ادارية أخرى في
هذه القطاع الشاق  -وال توجد نساء يعملن
كسائقات حافالت حتى اآلن.
وخالل األربع سنوات قام مدراء الشركة بإعطاء
وعودا ً فارغة للنظر في هذه القضايا ولم يتخذوا أي
إجراء.
وقررت النقابة مطالبة الشركة بتأسيس هيئة
للتعامل مع تلك القضايا.
وفي تشرين األول  ،2008وافق املدير التنفيذي ورئيس
الشركة على تشكيل جلنة وعلى مستوى الدولة
للتعامل مع قضايا النساء العامالت في نقل الطرق.
وعقدت اللجنة اجتماعها األول في  15تشرين
الثاني  ،2008ومنذ ذلك الوقت وهي تقوم بزيارات
ميدانية للمشاغل واملكاتب وتتعامل مع املشاكل
العملية التي تواجهها النساء ـ أولئك املستقرات
واملتنقالت في العمل ـ.
وتقوم اللجنة برفع تقارير منتظمة للمدير
التنفيذي .وبذلك فقد خطت النساء في نقابة
 MSTKSاخلطوة األولى نحو حتقيق ظروف عمل
أفضل واحلصول على احلقوق.

نقابة أرجنتينية تفوز بحقوق خاصة
باألمومة
استفاد أعضاء طواقم طائرات في األرجنتني من
الفعالية املزدوجة بوجود بيئة نقابية محببة
وكذلك من وجود منظمة فعالة وديناميكية تقوم
بتمثيلهم.
األسوسيشن أرجنتينا دي أيرو نافيغانتس ()AAA
تقوم بتمثيل أعضاء أطقم طائرات في شركات
طيران مبا فيها خطوط طيران أيروالينز أرجنتينا
والتي أعيد تأميمها عام  .2008هذا التغير مقرونا ً
مع جناح القيادة في النقابة أدى إلى حتقيق صفقات
ناجحة.
قبل اخلصخصة ،كان للنساء احلق في العمل لفترات
قصيرة فقط بعيدا ً عن منازلهن ،وذلك ميكنهن من
البقاء بالقرب من أطفالهن.
ولكن وعندما خصصت الشركة لم تلتزم بتلك
االتفاقية اجلماعية .ومنذ إعادة التأميم والنقابة
تضغط حتى متكنت من استعادة هذا احلق وكسب
املزيد.ال لوضع النساء “كبديالت” وخصوصا ً اللواتي
لهن أطفاال ً صغار.
وللنساء حق اختيار الرحالت الصباحية أو املسائية
وحتى يبلغ أطفالهن عمر الثانية .وتقول سيلفيا
رودريغيوز ،منسقة املرأة الوطنية في الـAAA
“نضالنا لم يتوقف”.
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نحن محضوضون
جدا ً في نقابة
 MUAإذ أن
كل املسؤولني
يتفهمون ويدعمون
قضايا النساء
العامالت وبقوة

استراليا:
اتخذت النقابات موقفا ً غير قابل للمساومة فيما
يتعلق بحقوق االمومة

Paid parental leave.
Information from
your union.
Unions win paid parental leave for all working families.
Australian unions first won working mothers a right to 12 months unpaid maternity
leave in 1979. After more than 30 years of campaigning, working parents will now get
almost $10,000 financial support when they need it most – after the birth of a child.

?What is the new paid parental leave entitlement
From 1 January 2011, a new Government paid parental leave scheme will provide
all eligible working parents with 18 weeks payment at the Federal Minimum Wage
(currently $543.78 per week or $9,792 in total).

?What if my employer already provides paid parental leave
The new Government payment is IN ADDITION to any payments your employer
currently provides and SHOULD NOT replace your existing employer-paid parental
leave entitlements.

?Should my union still bargain for better parental leave
Yes. Union members should continue to seek new and better entitlements from
employers, including:
t"AUPQVQUPUIF(PWFSONFOUTQBZNFOUTPQBSFOUTHFUUIFJSGVMMJODPNFSFQMBDFE
t4VQFSBOOVBUJPOGPSUIFQFSJPEQBSFOUTBSFPOQBJEQBSFOUBMMFBWF
t1BJEMFBWFGPSQBSUOFST
t-POHFSQFSJPETPGFNQMPZFSQSPWJEFEQBJEQBSFOUBMMFBWF

ميك-ايلي مايرز
ضابط ارتباط ،نقابة املرأة الوطنية

وقالت :لقد جنحت النقابة وكل الشكر للحضور
القوي في املطارات ،وبوجود ممثلني عن النقابات دائما ً
هنالك للتعامل مع قضايا العمال في أي وقت من
اليوم.
وتقول رودريغوز :إ ْن استعادت الدولة خطوط الطيران
فإن هنالك “التزاما ً بالتعاون املشترك مبني على
الثقة وحسن النية ،من أجل مساعدة الشركة على
النمو والعودة للمنافسة الدولية”.

كيف متكنت نقابة  SATAWUالفوز
باحلصول على حقوق في جنوب
إفريقيا؟

استفادت النساء في جنوب إفريقيا من تشريعات
املساواة والتي فتحت أبواب عمل والتي كانت من
قبل حكرا ً على الرجال.
والنقل هو أحد هذه القطاعات ،وتعتبر شركة
ترانزنت شركة ذات دور كبير ،وهذه الشركة اململوكة
للدولة ولديها مجموعات سكك حديد ،وموانئ
ومالحة جوية .ويعمل لديها  7500من النساء مبا
يشكل نسبة  %16,7من القوة العاملة.
إال أن النساء جتد مجتمع الشركة عدائيا ً وال يلبي
احتياجاتهن .وتترك النساء اجلدد الوظيفة عادةً
بشكل سريع ،وذلك بسبب السياسات واملمارسات
السيئة ،مبا في ذلك السياسات املتعلقة باحلمل
وإجازات األمومة.
ومتكنت نقابة  SATAWUونقابة ( UTATUالنقابة
األخرى التي متثل ترانزنت) في عام  2008من حتقيق
مكتسبات لتحسني مدفوعات إجازات األمومة.

وكانت التعليمات تعطي إجازات أمومة مع دفع %33
من قيمة الراتب الشهري.
وقد تغير ذلك وأصبحت التعليمات تنص على دفع
راتب شهرين كاملني والتي ميكن توزيعها على أي
فترة من شهرين إلى ستة أشهر .وهذا قد ضاعف
القيمة التي كانت تدفعها الشركة.
ولكن ذلك لم يكن كافيا ً فقد عادت القضايا
املتعلقة باألمومة على أجندة املفاوضات عام .2009
ومن القضايا التي تهم املرأة العاملة في شركة
ترانزنت كانت معادلة الدفع املشتركة بني احلكومة
والشركة.
إجازات األمومة تدفع تنازليا ً حسب الدخل .ترانزنت
تدفع  %50ممن قيمة الراتب وملدة أربعة شهور ،ولكن
معظم العمال يستلمون فقط  %40من احلكومة،
مما يضيع عليهم  ،%10وحتى وبعد حساب قيمة بدل
العمل اإلضافي.
لذلك فقد طالبت نقابة  SATAWUبأن تقوم ترانزنت
بتطبيق املعادلة بطريقة ما بحيث تتقاضى كل من
هي في إجازة األمومة ما مجموعه  %100من الراتب
األساسي.
لم تتمكن  SATAWUالفوز بكل مطالبها من خالل
االتفاقيات اجلماعية.
املناخ االقتصادي والنضال الشاق لم يساعدا في
حتقيق النتيجة ،إال أن عملية التحدث مع األعضاء
حول قضية إجازات األمومة كانت ذات فائدة للنقابة.
واكتشفت  SATAWUأن املشاكل التي تعاني منها
النساء احلوامل واملرضعات أكثر تعقيدا ً من قضية
الرواتب.
بالنسبة للنساء ،املساواة في التوظيف هي أكثر
من قضية أرقام وإحصائيات .إن توظيف النساء
وتدريبهن يجري بشكل سليم ،ولكن إذا ما استمر
مناخ عدم الترحيب وغير املريح فإنهن على األغلب
سيتركن العمل.
فعلى سبيل املثال ،فلقد وصلنا تقرير بأن احد مدراء
اخلطوط في أحد مخازن ترانزنت لهندسة سكك
احلديد قد اشتكى من امرأة حامل ـ والتي مت نقلها
مؤقتا ً لدائرته للقيام بأعمال خفيفة حيث قال “ملاذا
أرسلوك إلى هنا؟” إن دائرتي ليست مركزا ً لألمومة.

وإن لم تتمكني من القيام بعملك أثناء احلمل ،فإنه
من األولى أن ال تعملي أبداً.
وأدركت  SATAWUومن خالل هذه التجربة أن قضايا
احلمل واألمومة من املمكن أن تفتح حوارا ً ومطالب
والتي قد تأخذنا بعيدا ً للتركيز بشكل ضيق إلى
قضايا الدفع والرواتب.
وإذا ما قمنا بالتعامل مع القضايا بشكل تخيلي،
فإننا سوف ننساق مباشرة إلى التعامل مع قضايا
اإلغراء اجلنسي ،والعنصرية والتمييز ضد النساء
اينما حدثت في أماكن العمل.
وتتطلع  SATAWUلنقل خبرتها مع ترانزنت إلى
أماكن عمل منظمة أخرى وإلى جلنة كوساتو
ناشيونال اخلاصة بالتعامل مع قضايا نوع اجلنس.
لقد كانت مطالب احلمل واألمومة أسبابا ً رئيسية
لظهور العمل النقابي اخلاص بنوع اجلنس في
الثمانينيات .ولقد حان الوقت لوضع مطالب حملة
متميزة.
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يوم في
حيــــــاة
منـظـم
“ال يوجد شيء يسمى بيوم منوذجي عندما تكون منظم.
إنها ليست مسألة (الدوام من التاسعة إلى اخلامسة
وكفى) .ولكن عملي يعتمد على احلملة التي نقوم
بها ،وجدولنا يعتمد على العمال الذين نحاول الوصول
إليهم .وغالبا ً ما جنتمع في فترات املساء ،لذلك يتوجب
علي أن أكون مرنة”.

نعمل في نقابة يونايت في قطاعات صناعية
مختلفة .وكان جزءا ً كبيرا ً من عملي في قطاع
املالحة اجلوية ،إال أنني حديثا ً عملت في قطاع
الطعام أيضاً ،في مصانع اللحوم.
وينقسم عملي بنسبة  50:50فيما بني التنظيم
في مجاالت جديدة ،وبني زيادة العضوية في أماكن
العمل والتي تعترف بحقنا النقابي .ففي أيرلندا
فإننا نحاول التنظيم في مجاالت مختلفة ،وهذا
يعني االبتداء من نقطة الصفر.
وإن لم يتم االعتراف بالنقابة ،فإنه علينا بناء القوة
خارج أماكن العمل .ورمبا أستيقظ في السادسة
صباحاً ،محاوال ً تخصيص بضع دقائق للحديث مع
العمال أثناء ذهابهم للعمل .إنه لعمل شاق أن
جنتمع معاً ،وأن نشجع الناس للحضور .ولكن كلما
كثفنا االتصاالت ،كلما زاد ذلك في القوة.
وبعد التحدث للعمال ،نقوم غالبا ً بزيارتهم في
املنازل ،فالناس يتكلمون بانفتاحية أكثر في بيوتهم.
وحتى عندما يتم االعتراف بنا ،فإن الشركات ال
تستقبلنا باألحضان.
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ولكن وعلى األقل فإنه ميكننا الذهاب إلى أماكن
العمل واجللوس في املطعم .وتلقى كثير من األمور
على كاهل النقابة ،فإنهم يعرفون أولئك الذين
يتوجب علينا التحدث إليهم ،ونحن نحاول أن جنمع
حول الطاولة أكبر عدد ممكن.
ونحتاج في كثير من األحيان إلى دحض ما تقوله
الشركة عنا ،إن املوضوع يتعلق بتمرير الرسالة.
وإذا ما انخفضت نسبة العضوية إلى أقل من %50
فإن للشركة احلق بعدم االعتراف بنا .لذلك فإننا دائما ً
نتطلع إلى نسبة عضوية تصل إلى  %80وبوجود
أعضاء نقابة مدربني بشكل جيد ،وبتلك الطريقة
فإن باستطاعتهم املراقبة ،وإذا ما انخفضت نسبة
العضوية فإن باستطاعتهم البحث عن األسباب
قبل فوات األوان.
وأكثر معارضة أسمعها من العمال “ما الذي فعلته
النقابة لي؟ ودائما ً أخبرهم أن النقابة ال متلك عصى
سحرية ،ولكن املوضوع يتعلق بوقوفنا معاً ،ومعا ً
نستطيع حتقيق الفوز.
لذلك فإن األمر يتعلق بالعودة إلى األصول .ونقوم
بتشجيع للناس على املشاركة بنشاطات بسيطة،
إذ إن ذلك سوف يزيد من الثقة.
ولقد كان العمل في حملة (فالي بي) ممتعاً .فقد أراد
العمال رؤية التغيير ،وشكل ذلك نصف املعركة.
يتوجب علينا البناء اجلماعي .وأينما تقوم بعملية
التنظيم ،فإن عليك استخدام نفس املبادئ
الرئيسية.
وأهم املهارات التي يجب أن متتلكها كمنظم هي

ليزا مكجيدي
تشرح عن
عملها في النقابة
البريطانية
يـــونايــــت
مهارة االتصال .فأنت بحاجة أن متتلك القدرة على
التحدث واالستماع .ورمبا يشكل االستماع  %80من
العملية.
الناس ال يرغبون أن تتحدث إليهم .لذلك فإن عليك
االنخراط معهم ،وان تتحدث عن املشاكل التي
يعانون منها.
العمال عادة ما يبدؤون احلديث بالقول إن كل شيء
على ما يرام وان هذا املكان هو مكان رائع للعمل....
وبعد ذلك سوف يأتي موضوع ما يهمهم ،فيتوجب
عليك أن تقوم بعملية االتصال بشكل جيد.
وحتتاج أيضا ً إلى الصبر .إن النتائج ال تأتي خالل يوم
واحد .وإذا قام أشخاص بالتأكيد بأنهم سوف يأتون
إلى اجتماع ،وحضر لالجتماع فقط اثنان ،فإن من
السهل أن يسبب ذلك األلم .ولكن هؤالء االثنان قد
خصصوا وقتا ً من يومهم للحضور إلى االجتماع.
إنها البداية ،فال تيأس.
وإذا كنت تعاني أثناء حملة ،فنصيحتي أن تتحدث
إلى شخص يحقق النجاح ،أو لديه خبرة تنظيمية
جيدة .وحتتاج إلى شبكة من املنظمني ،واملسؤولني،
وأعضاء نقابة والذين ميكن لك التحدث معهم.
ومقابل كل يوم سيئ هنالك يوم جيد .وعندما يتم
االعتراف بك بعد ستة أشهر من احلملة ،فإن ذلك
يستحق العناء .وال تخشى من طلب املساعدة.
وإن العنصر األساسي في العملية التنظيمية هو
الثقة .فإذا ما كانت النقابة متناغمة فإن الناس
سوف يأتون .إنهم يرغبون بأن يكونوا جزءا ً من
االتفاقية التي حتسن ظروف اجلميع .امض قدما ً وابق
رأسك مرفوعاً.
ليزا مكجيدي هي قائدة فريق في الدائرة التنظيمية
في نقابة يونايت .وقد عملت كمنظمة خلمس
سنوات ،وقد شاركت في حملة فالي بي الناجحة
وهي شركة طيران منخفضة التكلفة .وعملت
مسبقا ً كمساعدة تنظيمية في .UNISON
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لقد شارك الـ ITFبنشاطات يوم املرأة العاملي وعلى مدار التسع سنوات املاضية ،وقد ضاعف
هذا العام من جهوده .وسوف تكون هناك نشاطات متعددة تهدف إلى تامني حقوق النساء
العامالت في النقل وزيادة ظهورهن ومشاركتهن في احلركة النقابية .وتطلب جلنة املرأة في
الـ ITFمن النقابات التابعة االحتفال بذلك اليوم.
ومن أجل دعم نشاطاتك فقد أنتج الـ ITFملصقات احلملة باللغات اإلجنليزية ،والفرنسية،
والروسية والعربية .وحتمل املنشورات الشعار“ :نقابتك مستقبلك ،كن جزءا ً من شيء أكبر
ـ انضم إلى نقابة ـ” وبإمكانك طلب كل منشورات احلملة من.women@itf.org.uk :
أخبرنا مبخططاتك ليوم املرأة العاملي وسوف يساعدك الـ ITFبالترويج لنشاطاتك .أرسل لنا
إعالناتك اخلاصة باليوم وأي صور وسوف نقوم بنشرها على صفحات حملتنا .ابعثها على
البريد اإللكتروني.women@itf.org.uk :
وإذا كنت بحاجة على معونة لتنظيم نشاطات هذه السنة ،فقم باإلطالع على ما قمنا به
عام http://www.itfglobal.org/campaigns/activities2009.cfm :2009
إن حملة يوم املرأة العاملي هي جزء من مظلة أوسع حلملة الحتاد نقابات العمال الدولي ،ITUC
والذي وفي  8آذار  2008أطلق حملة وملدة عامني عن عمل كرمي ،وحياة الئقة للمرأة.
http://www.ituc-csi.org/-decent-work-decent-life-for-women-.html

الـ ITFقام بإنتاج حزمة من مصادر حتتوي
على محاضرات وعروض تقدميية وبعض
اإلرشادات من اجل مساعدة نقابات النقل
على التطور والنمو في العمل املتعلق
بنوع اجلنس.
وحتت عنوان “جعل النقابات أقوى” فإن
احلزمة اآلن متوفرة باللغات اإلجنليزية،
والفرنسية ،واإلسبانية والعربية.
الـ ITFهو احتاد الحتادات العمال الدولية
لنقابات عمال النقل.
وأي احتاد عمالي مستقل وله أعضاء في
قطاع النقل يشرع له العضوية لدى الـ
.ITF
 751نقابة متثل  4.600,000عامل نقل من
 148دولة هم أعضاء لدى الـ .ITFوهو أحد
العديد من احتادات النقابات العاملية وهو
حليف مع احتاد النقابات الدولي (.)ITUC
قم بزيارة موقعنا اإللكتروني لالطالع على
آخر األخبار واملؤمترات الصحفية ،ولالطالع
على معلومات عن النقابات التابعة وعن
احلمالت التي نقوم بها:
www.itfglobal.org

