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انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة
العاملة في قطاع النسيج (جهة المنستير نموذجا)
يتمثل موضوع هذه الدراسة في تحديد االنعكاسات األساسية إلنهاء العمل بنظام الحصص
المضبوطة باالتفاقية متعددة األلياف على الحقوق االقتصادية واالجتماعية للعامالت في
قطاع النسيج من جهة وعلى هذا القطاع في والية المنستير منذ وضعه في اإلطار الدولي
الجديد الذي نشأ مع تحقيق اإللغاء الكامل للتجديدات الكمية للتوريد من جهة ثانية.
اذ تمثل انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة العاملة في قطاع النسيج أحد
أبرز التداعيات التي خلفتها المصاعب المختلفة التي يعاني منها هذا القطاع منذ حذف
الحصص المضبوطة باالتفاقية متعددة األلياف سنة  1995وإنهاء العمل بها كليا في بداية
 2005حيث فرضت على مؤسسات النسيج التونسية مواجهة كبريات الشركات والبلدان

المنافسة في هذا الميدان في ظل شروط مزاحمة قاسية مما تسبب في فقدان قطاع
النسيج التونسي لجزء من أسواقه التقليدية التي كان يتمتع فيها بحصص تسويق
مضمونة مع توجه نسبة هامة من شركات التوزيع األوروبية نحو البلدان اآلسيوية حيث
يمكنها تحقيق أرباح أكبر نتيجة ضعف كلفة اإلنتاج وتنويع مقتنياتها في مجال الموديالت
التي تتطلب تقنيات عالية ال تتوفر بقطاع النسيج ّ
الرفيعة واألقمشة ّ
والمواد ّ
التونسي.
وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المعطيات اإلحصائية المتوفرة في قاعدة
بيانات وكالة النهوض بالصناعة وإحصائيات اإلدارة الجهوية لتفقدية الشغل بجهة
المنستير الى جانب اإلحصائيات الميدانية التي أنجزناها في إطار نشاطنا صلب
المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية فرع قصيبة المديوني ـ المنستير.

وقد شملت الدراسة عينة تضم  28مؤسسة صناعية مختصة في مجال الخياطة التصديرية
موزعة جغرافيا في أغلب المعتمديات بوالية المنستير و 260امرأة عاملة في قطاع النسيج
وأساسا قطاع الخياطة وقد حاولنا قدر اإلمكان تغطية جل مناطق الوالية مع التركيز على
المناطق الذات الكثافة الهامة في مؤسسات صناعة النسيج والخياطة .وتضمن االستجواب
مجموعة من المعطيات المتعلقة بالمؤسسة ومعطيات أخرى موجهة للمرأة العاملة تتضمن
محورين أساسيين األول يتعلق بظروف العمل والعالقة الشغلية .والثاني يتعلق بظروف
العيش وقد أمكن لنا بفضل العمل الميداني ومساءلة العامالت أمام المصانع خاصة في
فترة الراحة المخصصة للغداء الحصول على أهم المعطيات المتعلقة بهذا البحث الميداني
والتي تكشف عن الظروف الصعبة التي تعاني منها المرأة العاملة في قطاع النسيج سواء
تلك المتعلقة بظروف العمل أو تلك المتعلقة بظروف العيش وقد أفردنا هذا البحث بالعديد
من المعطيات اإلحصائية التي تعكس حقيقة هذا القطاع والتحديات التي يواجهها في
ظل التحوالت الهامة التي يعيشها منذ إلغاء نظام الحصص المضبوطة في االتفاقية
متعددة األلياف سنة  2005وحاولنا أن نتبين تداعيات هذه الظروف على العامالت في هذا
القطاع خاصة فيما يتعلق باالنتهاكات التي تستهدف حقوقهن االقتصادية واالجتماعية.
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فما هي خصوصيات هذا القطاع بجهة المنستير؟
وما هي تداعيات المصاعب ّ
التي يعاني منها هذا القطاع على الحقوق االقتصادية واالجتماعية
للمرأة العاملة ضمنه؟

 .Iخصوصيات قطاع النسيج في تونس
(جهة المنستير نموذجا)
.1

مكانة قطاع النسيج :

أ .على المستوى الوطني:
رغم التراجع النسبي الذي تشهده صناعة النسيج والمالبس فإنها مازالت تلعب دورا هاما في
االقتصاد والمجتمع فهي تمثل ما يقارب  1/3المؤسسات الصناعية في البالد بـ  1907مؤسسة
سنة  2012وهي تشغل حوالي  185000عامل أي ما يعادل  35.7%من إجمالي اليد العاملة في
قطاع الصناعة .وقد سجلت هذه الصناعة منذ  2005تراجعا هاما من حيث عدد المؤسسات
وعدد اليد العاملة حيث كانت تعد أكثر من  2500مؤسسة وتشغل أكثر من  250000عامل قبل
سنة .2005
وقد ساهمت هذه الصناعة بـ  6378مليون دينار في الصادرات التونسية سنة  2011وهو ما
يمثل حوالي  1/4قيمة اجمالي الصادرات التونسية وبلغ نصيبها في الناتج الداخلي الخام
سنة  2186.4 ،2011مليون دينار أي ما يعادل  20.31%من إجمالي الناتج الداخلي الخام للصناعات
المعملية التونسية.
معدل الناتج الداخلي الخام لمختلف الصناعات
السنة

2007

2008

2009

*2010

**2011

الصناعات المعملية

8397.1

10025.9

9938.2

10680.1

10766.2

الصناعات الفالحية والغذائية

1398.8

1543.7

1662.6

1766.7

1856.4

63.4

71.8

78.3

84.3

86.0

2019.8

2064.2

1973.7

2122.8

2186.4

851.8

930.5

990.1

1020.8

1101.1

تكرير النفط

420.0

883.7

747.0

56.7

74.3

الصناعات الكيميائية

789.9

1241.7

1138.7

1307.4

893.9

صناعة مواد البناء واخلزف والبلور

718.9

780.2

815.8

866.9

878.8

الصناعات امليكانكية والكهربائية

2134.6

2510.0

2531.9

3454.5

3689.3

صناعة التبغ
صناعة النسيج والمالبس
والجلد

صناعات مختلفة

الوحدة :مليون دينار
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وتتميز مساهمة هذا القطاع في االقتصاد بالتذبذب واالتجاه نحو االنخفاض التدريجي
رغم أن حصيلة بعض السنوات تبرز تحسنا في األرقام ربما يعود إلى تأثير مفعول الصرف
المتمثل في االنخفاض المستمر لقيمة الدينار مقابل العملة األوروبية اليورو خاصة وأن مجمل
صادرات هذا القطاع تتجه إلى االتحاد األوروبي .وتعكس هذه الوضعية هشاشة قطاع
النسيج التونسي وتبعيته الشديدة للسوق األوروبية وهو ما يجعله عرضة ألي متغيرات
تحدث في هذه السوق وتنعكس عليه مباشرة وبصفة آلية وهو ما شهده هذا القطاع منذ
إلغاء االتفاقيات متعددة األلياف ونهاية نظام الحصص حيث أجبرت المؤسسات التونسية
على االنفتاح على المنافسة العالمية وخاصة اآلسيوية وفي ظل شروط قاسية أفقدتها
ميزتها التنافسية من حيث التكلفة والتي مثلت أهم عناصر جذب االستثمارات األجنبية في
هذا القطاع ونتج عن ذلك تآكل هامش أرباح المؤسسات بفعل االنخفاض المستمر لألسعار
الدولية لمنتجات النسيج ذات الجودة المتوسطة والبسيطة.
ب .على المستوى الجهوي:
تعتبر جهة المنستير عاصمة لصناعة النسيج بامتياز وهي أكثر المناطق في البالد التونسية
التي تشهد تداعيات أزمة قطاع النسيج على المستوى االقتصادي واالجتماعي .إذ يحتل
القطاع المكانة األولى في الجهة من حيث عدد المؤسسات وعدد المشتغلين .فحسب قاعدة
بيانات وكالة النهوض بالصناعة بلغ عدد المؤسسات العاملة في قطاع النسيج سنة 511 ،2012
مؤسسة مع المالحظ أن استقصاءنا الميداني أثبت وجود حوالي  300مؤسسة عاملة في
هذا القطاع موزعة على كامل مناطق الوالية وغير مسجلة في قاعدة بيانات وزارة الصناعة
ما يطرح تساؤالت عدة حول جدية المعطيات اإلحصائية التي تقدمها اإلدارة التونسية
كما سجلنا تضارب كبير في المعطيات اإلحصائية بين مختلف اإلدارات المتدخلة في هذا
القطاع وهو ما يشير بوضوح إلى غياب التنسيق بين مختلف مصالح اإلدارة الجهوية وحتى
المركزية.
تحتل والية المنستير المرتبة األولى على المستوى الوطني من حيث عدد المؤسسات
العاملة في قطاع النسيج بـ  26%من مجموع مؤسسات النسيج في البالد إذا اعتبرنا فقط
قاعدة بيانات وكالة النهوض بالصناعة « API» (511مؤسسة) ويمثل هذا العدد  76.5%من إجمالي
المؤسسات الصناعية بالوالية وهي تشغل  50408عامل سنة ( 2012وحسب تقديراتنا حوالي
 56000عامل) وهو ما يمثل  27.5%من إجمالي اليد العاملة في قطاع النسيج الوطني و 83.46%
من مجموع اليد العاملة الصناعية في جهة المنستير.
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 .2التوزيع الجغرافي لقطاع النسيج في والية المنستير:
يبرز التوزيع الجغرافي للقطاع تركزا كبير للمؤسسات في المثلث الممتد بين مدن طبلبة
وجمال والمنستير والذي يحتكر  84%من جملة المؤسسات وضمنه نجد معتمديات قصر هالل
وجمال في المراتب األولى في المقابل نسجل ضعفا في المعتمديات الطرفية في الوالية
على غرار الوردانين والساحلين وزرمدين وبني حسان والبقالطة التي ال تضم مجتمعة سوى
 16%من إجمالي عدد المؤسسات في هذا القطاع .كما أن توزيع اليد العاملة يشبه كثيرا توزيع
المؤسسات حيث يحتكر المثلث المذكور  83%من إجمالي اليد العاملة في هذا القطاع مقابل
 17%للمعتمديات الطرفية.

التوزيع الجغرافي للمؤسسات حسب المعتمديات
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التوزع المجالى لمؤسسات النسيج في والية المنستير

منطقة تركز كبــــير لمؤسسات النسيج  % 84من جملة المؤسسات

التوزع الجغرافي لليد العاملة والمؤسسات في قطاع النسيج بوالية المنستير
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 .3بنية قطاع النسيج في والية المنستير:
يبرز النسيج الصناعي لهذا القطاع ضعف وهشاشة المؤسسات المنتمية إليه حيث نسجل أن
أكثر من  80%من المؤسسات في هذا القطاع مختصة في الخياطة التصديرية وهذا يعني أنها
تتموقع أساسا في أسفل السلسلة اإلنتاجية عند مستوى الخياطة الذي يتميز بضعف األهمية
من حيث كثافة رأس المال والتكنولوجيا والقيمة المضافة عكس المؤسسات التي تقبع في
مقدمة السلسلة اإلنتاجية (الغزل والحياكة) وهو ما يضعف قدرة هذه المؤسسات التنافسية
خاصة في مواجهة نظيراتها األسيوية وتختص جل هذه المؤسسات في المناولة من الدرجة
الثانية التي تتميز بضعف إضافتها على مستوى التحويل الصناعي واعتمادها عادة على يد
عاملة ضعيفة االختصاص وهي في الغالب خاضعة تماما لحاجات الشركات والموزعين
األوروبيين و دورها يقتصر على التحويل السلبي و هي تستند في الغالب على اإلعفاءات
الجبائية واالمتيازات التي منحها قانون التشجيع على االستثمار و هو ما يجعل هذا القطاع
اقرب إلى الخدمات منه إلى الصناعة.

بنية مؤسسات الخياطة و النسيج بوالية المنستير
عدد المؤسسات نسبة المؤسسات

عدد العمال نسبة العمال

أقل من 50

238

46,58

6717

13,27

[[100 , 50

141

27,59

10559

20,87

[[300 , 100

107

20,94

18253

36,07

أكثر من 300

25

4,89

15075

29,79

511

100

50604

100

الجملة

كما يبرز توزيع المؤسسات حسب الحجم هيمنة المؤسسات الصغرى على بنية هذا القطاع
فالمؤسسات التي تشغل اقل من  100عامل تمثل حوالي  74%من مجموع المؤسسات وهي تشغل
 34%من العملة وضمن هذه المجموعة نجد أن  46.5%من المؤسسات حجمها أقل من  50عامل و
هي تشغل  13.27%فقط من جملة اليد العاملة المشتغلة في القطاع أما المؤسسات المتوسطة
التي تشغل ما بين  100و  300عامل فهي تمثل  21%من مجموع المؤسسات وتشغل حوالي 36%من
مجموع اليد العاملة في المقابل ال تمثل المؤسسات الكبرى التي تشغل أكثر من  300عامل
سوى  5%من مجموع المؤسسات لكنها تشغل حوالي  30%من مجموع اليد العاملة في القطاع.
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بنية مؤسسات الخياطة و النسيج بوالية المنستير

كما يتميز قطاع النسيج في الجهة بحركيته الكبيرة التي تشمل المؤسسة واليد العاملة في
نفس الوقت ما يضفي عليه ميزة عدم االستقرار والهشاشة وينعكس كل ذلك على ظروف العمل
واإلنتاج واإلنتاجية والقدرة التنافسية .فقد بينت اإلحصائيات أن متوسط عمر المؤسسة في هذا
القطاع ال يتجاوز 9.5سنة كما أن حوالي ½ المؤسسات المشتغلة عمرها ال يتجاوز الخمس سنوات
و % 20منها عمرها يتراوح بين  5و 10سنوات كما يبرز الرسم البياني المتعلق بتوزيع المؤسسات
حسب األقدمية في العمل تقلص وتراجع نسبة المؤسسات كلما زادت األقدمية في العمل،
االقدمية
أقل من  5سنوات
][6,10

238

48,34

101

19,77

][11,15

65

12,72

][16,20

30

5,87

][21,25

32

6,26

][26,30

13

2,54

][31,35

10

1,96

][36,40

9

1,76

][41,45

3

0,59

أكثر من  45سنة

1

0,20

511

100

الجملة
10

عدد المؤسسات

النسبة

توزيع المؤسسات حسب االقدمية في العمل

توزيع المؤسسات حسب االقدمية في العمل

وهو ما يمكن أن يفسر بالصعوبات التي تعترض هذا القطاع والتي تؤدي في الغالب إلى
غلق المؤسسات وتسريح العمال ،فمنذ سنة  2007وإلى ّ
حد سنة  2012وقع غلق  87مؤسسة
وتسريح حوالي  4500عامل كما سجلنا في بداية سنة  2013والى حد شهر جانفي غلق ثالث
مؤسسات جديدة كما نسجل أن العديد من المؤسسات األخرى تشهد صعوبات وحركات
احتجاجية ما يوحي بأنها تتجه نحو الغلق .كما أن المرونة التي يمنحها قانون االستثمار
يسمح بتغيير الصبغة القانونية للمؤسسة وذالك عبر إعالن إفالسها أو التفريط فيها إلى
مالك جديد حتى ال يتم ترسيم العمال بعد الفترة القانونية المحددة بأربع سنوات فيما
يتعلق بتجديد عقود الشغل المحددة المدة .لذلك فإن الصبغة الغالبة على هذه المؤسسات
هي محدودية متوسط عمرها .وتنعكس هذه الوضعية على مستوى اليد العاملة التي تتميز
بعدم االستقرار فقد بينت اإلحصائيات أن أكثر من  2/3اليد العاملة في هذا القطاع تعمل في
إطار العقود محددة المدة وأن ترسيم العمال ال يشمل أساسا إال المؤسسات القديمة نسبيا
التي بدأت النشاط منذ السبعينات و الثمانينات ،ويبرز الرسم البياني المتعلق بحركية اليد
العاملة العالقة السببية بين سنوات األقدمية وعدد التنقالت في مراكز العمل فكلما زادت
سنوات األقدمية ازداد معها حجم التنقالت والتغييرات في مراكز العمل بالنسبة للعملة غير
المرسمين وتنعكس هذه الوضعية بشدة على العالقة الشغلية وظروف العمل وتجعل من

عدم االستقرار السمة المميزة لهذا القطاع والذي تسببت فيه مسألة المرونة في التشغيل
والتي فرضت اثر تطبيق منوال التنمية الحالي في منتصف الثمانينات.
تطورعدد العملة المسرحين

تطورعدد المؤسسات المغلقة
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جملة مؤسسات النسيج التي أغلقت منذ سنة
 2007في والية المنستير

2007

عدد المؤسسات
المغلقة
10

العدد الجملي
للعملة

السنة

2008

12

869

2009

22

1332

2010

18

1115

2011

11

182

2012

14

350

651

توزيع المؤسسات حسب االقدمية في العمل

تعمل غالبية المؤسسات في قطاع النسيج في جهة المنستير ضمن منظومة المؤسسات
المصدرة كليا التي وضعها قانون أفريل  1972المشجع على االستثمار األجنبي حيث
نسجل أن  86.5%من مجموع المؤسسات العاملة ضمن هذا القطاع هي مصدرة كليا
في المقابل  13.5%فقط من المؤسسات موجهة للسوق المحلية ويبلغ عدد المؤسسات
األجنبية  225مؤسسة أي ما يمثل  44%من جملة مؤسسات النسيج وتحتل فرنسا
المرتبة األولى بـ  42%من المجموع تليها بلجيكا ثم إيطاليا بـ 26%و13%على التوالي.
توزيع المؤسسات حسب وضعها القانوني
تبعية القطاع
المؤسسات الموجهة للسوق المحلية
المؤسسات المصدرة
المؤسسات المصدرة
12

عدد المؤسسات
69

النسبة
13,50

442

86,50

511

100

توزيع المؤسسات حسب وضعها القانوني
14%

المؤسسات الموجهة
للسوق المحلية

86%

المؤسسات الموجهة
للسوق المحلية

وتحتكر هذه البلدان الثالثة وحدها حوالي 80%من جملة المؤسسات األجنبية المشتغلة في
الجهة وتؤكد هذه األرقام التبعية المفرطة لقطاع النسيج للسوق األوروبية حيث تحتكر
هذه األخيرة أكثر من  85%من صادرات مؤسسات النسيج في الجهة كما تتأكد هذه التبعية
الشديدة من خالل االرتباط الكبير في مجال التزود بالمواد األولية والتجهيزات رغم ظهور
ّ
تزود جديدة بعد  2005مثل الصين وتركيا وتتسبب هذه التبعية في خنق القطاع
أسواق
وبقائه تحت رحمة الشركات والموزعين األوروبيين الكبار الذين يفرضون شروطا ومقاييس
صارمة تزيد من هشاشته وتجعله شديد التأثر بالمتغيرات التي تشهدها السوق األوروبية.
المؤسسات األجنبية بوالية المنستير
البلدان
الواليات المتحدة االمريكية
سويسرا
برتغال
فرنسا
المغرب
مالطا
لوكسمبورغ
ايطاليا
هولندا
بريطانيا العظمى
بلجيكيا
دومينيك
البرازيل
ألمانيا
ليبا
الجملة

العدد
2

النسبة
0,89

5

2,22

3

1,33

96

42,67

2

0,89

3

1,33

5

1,33

30

2,22

6

13,33

6

2,67

59

2,67

1

26,22

1

0,44

5

2,22

1

0,44

225

100
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توزيع المؤسسات األجنبية بوالية المنستير

 .IIالبنية الهرمية لقطاع النسيج في جهة المنستير

ينتظم قطاع النسيج في الجهة حسب بنية هرمية تتكون من ثالثة حلقات متباينة من
حيث األهمية والوزن كما يبينه الرسم المصاحب:
البنية الهرمية لقطاع النسيج

كبار الموزعين و الشركات العالمية
( من دول أوروبية أساسا)
()Les grandes marques

منصات النسيج
Plateformes / Façonniers

مؤسسات المناولة
Les façonniers / sous
façonniers
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الحلقة
العالية

الحلقة الوسطى

الحلقة السفلى

يحددون
 ظروف اإلنتاج الجودة الكلفة األسعار مدة اإلنتاج عقود صارمةحلقة ربط أساسية
بين الحلقة العالمية
و الحلقة السفلى
و هي تفرض نفس
الشروط على الحلقة
السفلى
الحلقة األضعف
تخضع لشروط
األطراف األخرى
دورها يقتصر على
التحويل السلبي
( خدمات خياطة)

و تعكس هذه الحلقات العالقات غير المتكافئة بين مجمل األطراف المتداخلة في هذا
القطاع.
• المستوى األول ويمثل عالية الهرم وهو يتكون من كبار الموزعين والشركات الكبرى والتي
تنتمي في الغالب إلى دول االتحاد األوروبي وهي تعتبر الطرف القوي والمهيمن على صناعة
النسيج في الجهة حيث تحدد ظروف اإلنتاج من خالل فرض الجودة والكلفة واألسعار
والمدة المحددة لإلنتاج وذلك حسب مقتضيات وشروط األسواق العالمية كما تفرض عقودا
صارمة تحدد اإلطار العام لعروضها وهي تلزم بالتالي أصحاب المؤسسات على الخضوع
لشروطها.
• المستوى الثاني ويمثل حلقة وسيطة تتكون أساسا من منصات النسيج والتي هي في
معظمها مؤسسات أجنبية تمثل حلقة ربط أساسية بين الحلقة العالية والحلقة السفلى وهي
التي تتحصل على العروض وعادة ما تزود مؤسساتها التي تدور في فلكها كما توفر العرض
للمؤسسات األخرى التي تعمل في إطار المناولة وتملك المنصة مختبراتها التي تحدد من
خاللها إطار وظروف عملية اإلنتاج والكلفة والمتطلبات التقنية والفنية وكل المستلزمات
النجاز العمل المطلوب وتتم المفاوضات بينها وبين الموزعين والشركات الكبرى حول بعض
البنود خاصة فيما يتعلق باألسعار والزمن المخصص لإلنتاج وآجال التسليم .كما تفرض هذه
المنصات تقريبا نفس الشروط الصارمة على مؤسسات المستوى الثالث.
• المستوى الثالث أو الحلقة السفلى وتتكون أساسا من مؤسسات المناولة وهي تعتبر
الحلقة األضعف وتخضع لشروط األطراف األخرى ودورها في الغالب يقتصر على التحويل
السلبي(خدمات الخياطة).
يعكس هذا االنتظام الهرمي العالقات غير المتكافئة بين مجمل األطراف المكونة لهذا
القطاع ومن خالل دراسة كيفية توزيع فائض القيمة بين الحلقات الثالث يتبين لنا
الحيف الكبير الذي تتعرض له صناعة النسيج في الجهة وهو ما يطرح زيف االدعاءات
التي تجعل من االستثمار األجنبي بوابة للحصول على التكنولوجيا والمساهمة في عملية

التنمية والنهوض بالبالد في ظل االنفتاح على الرأسمال األجنبي حيث يتبين من خالل
المعطيات الميدانية الواردة في الجدولين المصاحبين البون الشاسع بين ما يحققه كبار
الموزعين والشركات األوروبية باألساس وبين ما تتحصل عليه المؤسسات الوطنية في إطار
المناولة وخاصة النصيب المتعلق بالعاملين في هذا القطاع والمحدد باألجور والتي تكاد
بالكاد تكفي إلعادة تجديد قوة العمل في ظل االرتفاع المشط لألسعار خاصة بعد الثورة.
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الجدول عدد:1متوسط المدة الزمنية الالزمة لخياطة بعض
االصناف من المالبس و أسعارها سنة 2012
االصناف
مريول T-shirt
فستان robe
قميص chemise
قميص خارجي Top
سترة Veste
معطف manteau

متوسط المدة
الالزمة للخياطة
17 -- 12
40 -- 18

سعر الدقيقة المحدد
في العرض
0,06 €

السعر في مصانع
المناولة
0,04 €

0,08 €

0,06 €

26

0,08 €

0,06 €

18 -- 12

0,04 €

0,03 €

52 -- 37

0,09 €

0,06 €

115 -- 95

0,095 €

0,065 €

-- 16

فكلفة اإلنتاج تحدد بالجمع بين كلفة الخياطة بالدقيقة مع التكاليف األخرى التي تشمل
(خيط الخياطة واإلكسسوارات والقص والفصالة واللف )...وتقوم الشركات الكبرى والموزعين
الكبار بتحديد متوسط المدة الزمنية الالزمة النجاز العمل وكذلك تحديد سعر الدقيقة من
العمل حسب األصناف وحسب األسعار المتداولة في السوق العالمية والتي في الغالب يتم
فرضها من قبل هذه الشركات .ويمكن أن نالحظ بعض األمثلة الواردة في الجدول والتي
تحصلنا عليها من خالل تقاطع المعلومات المقدمة من قبل مختلف األطراف التي وقع
استجوابها خالل البحث الميداني.فمثال تتراوح المدة الزمنية الالزمة لخياطة فستان بين
 18و 40دقيقة حسب نوعية القماش المستعمل وتعقيدات الفصالة واإلكسسوارات الواردة
في النموذج المطلوب(يقع تحديد المدة في سلسلة اإلنتاج في المختبرات التابعة للشركات
الكبرى والمنصات في ظروف عادة ما تكون مثالية من حيث خبرة اليد العاملة واآلالت
الجيدة وظروف العمل المريحة )...وهو ما يتم فرضه بعد ذلك على مؤسسات المناولة التي
تفتقد لمثل هذه الظروف ويبلغ متوسط سعر الدقيقة المباع عند العرض في حدود 0.08
يورو (أي حوالي  1.6دينار تونسي) بالنسبة للمنصة التي تبيعه لشركات المناولة في حدود
 0.06يورو( 1.2دينار تونسي) .ويمكن القياس على بقية األصناف مع المالحظ أن هذه األسعار
تمثل متوسط السعر الذي وقع تداوله خالل سنة  2012في هذا القطاع .كما يبرز الجدول
عدد 2متوسط األسعار لبعض األصناف من المالبس في مختلف مراحل اإلنتاج سنة .2012
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الجدول عدد:2متوسط االسعار لبعض أصناف المالبس فى مختلف
مراحل االنتاج سنة 2012
االصناف
مريول T-shirt
فستان robe
قميص chemise

متوسط الكلفة
عند المناولة
0,9 € -- 0,7 €

1,2€ -- 0,9€

1,6€ -- 1,4€

+ 35€ -- 12€

1,8 € -- 1,5 €

3€ -- 2,5€

3,5€ -- 3€

+ 90€ -- 44€

1,5 € -- 0,9 €

3€ -- 2,5€

3,5€ -- 3€

+ 85€ -- 30€

1,8€ -- 1,5€

2,5€ -- 2,2€

+ 65€ -- 30€

7€ -- 5€

9€ -- 8€

+90€ -- 49€

13€ -- 9€

15€ -- 12€

150€ -- 69€

قميص خارجي 1,1 € -- 0,8 € Top
سترة Veste
معطف manteau

السعر عند
متوسط الكلفة متوسط الكلفة عند
الماركات الكبرى البيع بالتفصيل
عند المنصة

3,5€ -- 2,8 €
4,8€ -- 4€

ونالحظ الفوارق الكبرى في توزيع فائض القيمة في هذه الصناعة بين مختلف األطراف
وقد يصل الفارق في أغلب األحيان إلى أكثر من  800%في مستوى الربح بين الحلقة العليا
والحلقة السفلى أما إذا ما قارنا ذالك بمستوى أجور العامالت فان ما تتحصل عليه العاملة
المنتجة بعنوان أجر ال يتجاوز في أحسن الحاالت  4%من الربح الذي تحققه الشركات
الكبرى في مستوى كل قطعة من المالبس وقد قارنا بين كلفة اإلنتاج عند شركات المناولة
وعند المنصات وعند التصدير وبين الشارات التي تحمل ثمن البيع بالتفصيل في األسواق
األوروبية والتي تقوم العامالت بوضعها على المالبس أثناء اللف.وهذه األسعار هي نفسها
التي تبرز في مجالت اإلشهار التي يتم توزيعها في أوروبا أو على الشبكة العنكبوتية.
فمثال متوسط كلفة خياطة الفستان يتراوح بين  1.5يورو( 3دينار تونسي) و  1.8يورو(3.6
دينار تونسي) لدى شركات المناولة،وهو يتراوح عند المنصة بين  2.5يورو( 5دينار تونسي)
و  3يورو( 6دينار تونسي) أي أن المنصة تحقق هامشا من الربح بعنوان الوساطة عندما
توفر العرض لشركات المناولة.ويبلغ متوسط الكلفة عند التصدير بين  3يورو( 6دينار تونسي)
و 3.5يورو( 7دينار تونسي) ويتم عرض وبيع هذا الفستان في الفضاءات التجارية في أوروبا
بأسعار تتراوح بين  44يورو( 88دينار تونسي) و 90يورو (180دينار تونسي ) .ويمكن بالتمعن في
ذلك أن نتبين أن هامش الربح األكبر الذي يتحقق في هذه الصناعة إنما تستفيد منه باألساس
الشركات الكبرى والموزعين الكبار وهذا يؤكد أن سلب فوائض إنتاج العامالت من قبل
مختلف األطراف الفاعلة والمتحكمة في هذا القطاع هو السمة المميزة للعالقات غير المتكافئة
في صناعة النسيج في جهة المنستير خصوصا وفي تونس وبلدان العالم الثالث عموما.
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 .IIIخصائص عالقات اإلنتاج واليد العاملة:
 .1عالقات إنتاج هشة:
يتميز القطاع عموما بعالقات إنتاجه الهشة التي يوفرها إطار قانوني يخدم أساسا
مصالح المستثمرين على حساب اليد العاملة في إطار منوال تنمية غير عادل  -يتعامل
مع قوة العمل كبضاعة تخضع آلليات اقتصاد السوق دون مراعاة الحاجيات األساسيات
الضرورية التي تضمنها كل العهود الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق االقتصادية
واالجتماعية  -شرع في تطبيقه منذ منتصف الثمانينات والذي أكد على مفهوم المرونة في
التشغيل فقد نصت مجلة الشغل على أشكال جديدة من العالقات الشغلية المرنة خاصة
العقود المحددة المدة الزمنية وعقود المناولة والتي أصبحت تمثل اإلطار الذي يهم أكثر
من  75%من اليد العاملة في قطاع النسيج بجهة المنستير كما أن مجلة االستثمار قدمت
كل الحوافز والتشجيع الستقطاب المستثمرين وكان ذلك أساسا على حساب الحقوق
االقتصادية واالجتماعية للعامالت في هذا القطاع .إن التشريعات القانونية المختلفة التي
وفرتها الدولة لفائدة الرأسمال الخاص مثلت أرضية مالئمة لتعدد االنتهاكات االقتصادية
واالجتماعية خاصة للمرأة العاملة في قطاع النسيج وفي ظل التساهل وغض النظر الذي
تمارسه اإلدارات المعنية بتطبيق القانون في هذا القطاع مما كان له انعكاسات كبيرة
على ضياع حقوق اآلالف من العمال خاصة عند غلق المؤسسات أو إعادة توطينها خارج
حدود البالد دون إمكانية المتابعة القضائية أو استرجاع األموال المنهوبة من قبل هؤالء
المستثمرين والتي تشمل في الغالب المستحقات المباشرة من أجور ومنح وساعات إضافية
أو المستحقات الغير مباشرة والمتعلقة باقتطاعات الضمان االجتماعي وضرائب الدولة مثال.

 .2خصائص اليد العاملة في قطاع النسيج:
تؤكد اإلحصائيات أن النساء تمثل أكثر من  86%من جملة المشتغلين في القطاع
خاصة في مؤسسات الخياطة .وتتميز اليد العاملة بجملة من الخصائص
تنعكس على القدرة التنافسية لقطاع النسيج .ومن أهم هذه الخصائص:
 يبرز توزيع العامالت حسب السن أهمية الشريحة العمرية بين 16و 35سنة والتي تمثلحوالي  80%من جملة المشتغالت في المقابل فإن الشريحة األكثر من  35سنة ال تمثل إال
 20%ويعكس ذلك عدم استقرار اليد العاملة في هذا القطاع فأغلب العامالت يقضين
فيه مرحلة من حياتهن ثم ينقطعن خاصة وأنهن يعملن في إطار عقود محددة المدة ال
تمكنهن من الترسيم في حياتهن المهنية ،كما أن أصحاب المؤسسات ال يفضلون العامالت
الكبيرات في السن نظرا لتراجع مردودهن وكثرة غيابهن بسبب المرض .وتبرز اإلحصائيات
أيضا وجود نسبة محدودة من العامالت األقل من  16سنة بـ  0.77%وهن أساسا في وضعية
متدربات ،لكن في المقابل وأثناء استقصائنا وجدنا أن نسبة من المؤسسات تشغل الفتيات
الصغيرات والقاصرات رغم أن القانون يمنع ذلك ويبرر أصحاب المؤسسات هذه الوضعية
بالضغط واإللحاح الشديد الذي تمارسه العائالت لقبول الفتيات الصغيرات في العمل !.
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توزيع العامالت حسب السن
العمر
أقل من  16سنة
بين  16و 25سنة
بين  26و 35سنة
أكثر من  35سنة
الجملة

العدد
2

النسبة%
0,77

102

39,23

105

40,38

51

19,62

260

100

 أما توزيع العامالت حسب الوضعية العائلية فتبرز ارتفاع نسبة العامالت العازبات التيتمثل  61%من جملة النساء العامالت في هذا القطاع في الجهة مقابل حوالي  37%للنساء

كفالتهن وتضطر هذه الفئة للعمل في نشاط ال
لهن أطفال في
ومنهن 91%
المتزوجات
ّ
ّ
ّ
يتطلب تكوين كبير وتعليم متقدم لدعم مدخول العائلة الذي أصبح بالكاد يكفي في
ظل االرتفاع المشط لكلفة العيش كما أن العازبات مجبرات على التنقل بعيدا عن مقر
سكنهن للمساهمة في دعم أعباء المصاريف العائلية خاصة في المناطق الداخلية الفقيرة.
ّ

 وتؤكد اإلحصائيات هيمنة المشتغلين من الوسط الحضري الذين يمثلون 76.5%من مجموع العاملين في هذا القطاع أما المنحدرين من الوسط الريفي
فيمثلون حوالي  24%من جملة العاملين ولكننا نعتقد أن هذه النسبة أرفع من ذلك
خاصة وأن تصريح العامالت يشير دائما إلى مقر المعتمديات التي تنتمي اليها.
توزيع العامالت حسب الوضعية العائلية
الحالة المدنية
عازبات
متزوجات
مطلقات
الجملة

العدد
161

النسبة%
61,92

95

36,54

4

1,54

260

100

توزيع العامالت حسب الوسط الجغرافي
الوسط
وسط حضري
وسط ريفي
الجملة

العدد
199

النسبة%
76,54

61

23,64

260

100
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 أما حسب االنتماء للمناطق فان البحث ابرز تحوال هاما في جهة المنستير يتمثل في تجاوزالعامالت القادمات من المناطق الداخلية عدد العامالت أصيالت والية المنستير أو حتى
المناطق الساحلية إذ تمثل العامالت القادمات من المناطق الداخلية 53.85%مقابل 46.15%
بالنسبة للعامالت أصيالت المناطق الساحلية وهذه الوضعية تفسر العزوف الذي تشهده هذه
الصناعة في المناطق الساحلية نظرا لتردي ظروف العمل وضعف األجور وتعدد االنتهاكات
كما توفر هذه الوضعية أرضية مالئمة لتعدد انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية
يجعلهن مجبرات على الرضوخ لألمر
للنساء العامالت القادمات من مناطق بعيدة مما
ّ
وعيهن النقابي والحقوقي.
الواقع بشروط عمل أقل وكذلك بأجور أدنى خاصة مع ضعف
ّ
توزيع العامالت حسب المناطق
المناطق
المناطق الساحلية
المناطق الداخلية
الجملة

العدد
120

النسبة
46,15

140

53,85

260

100

 أما على المستوى التعليمي فتتميز اليد العاملة في هذا القطاع بضعف مستواها الدراسيمنهن لم يتجاوزن المستوى االبتدائي و45%
حيث أن  % 7من العامالت هن أميات و 44%
ّ
لهن مستوى جامعي وتبرز
لهن مستوى إعدادي وثانوي و 2%فقط من العامالت
منهن
ّ
ّ
ّ
هذه الخاصية ضعف مستوى التأطير والتأهيل في هذا القطاع وهذا مرتبط بالمنوال
اإلنتاجي في نشاط الخياطة الذي ال يتطلب تخصص مهني أو تأطير فني كبير .ويمثل
ضعف المهارات الواضح لدى اليد العاملة عائقا أمام إمكانية إعادة هيكلة هذا القطاع
لدعم قدراته التنافسية في ظل المزاحمة الشرسة المفروضة في األسواق العالمية.
المستوى التعليمي للعامالت
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المستوى التعليمي

العدد

النسبة

ّ
أمي

19

7,31

ابتدائي

118

45,38

ثانوي

118

45,38

جامعي

5

1,92

الجملة

260

100

كما يبرز توزيع العامالت األميات حسب االنتماء الجغرافي الفرق الكبير والتمييز
في ظروف العيش بين المناطق الساحلية والداخلية حيث نجد أن  73.6%من
العامالت األميات ينحدرن من المناطق الداخلية مقابل  26.4%للعامالت األميات
المنتميات للمناطق الساحلية وهو ما يمثل معيارا واضحا للتمييز بين األقاليم.
توزيع العامالت االميات حسب االنتماء الجغرافي

.3

ظروف عيش متدنية

أبرزت اإلحصائيات أن أغلب العامالت في قطاع النسيج في جهة المنستير تنتمي إلى
وهن في الغالب يعانين من تدني الظروف الصحية
أوساط اجتماعية فقيرة ومتوسطة
ّ
مردودهن في العمل.فقد بين البحث أن أكثر من
والغذائية والسكنية مما ينعكس على
ّ
 42%من العامالت في هذا القطاع يمثلن المعيل الوحيد للعائلة التي تتكون في المتوسط
من أكثر من  5أشخاص وهو ما يعكس تدني مستوى الدخل الفردي بالقياس مع تدني
األجور في هذا القطاع (في المتوسط حوالي  300دينار في الشهر) حيث ال يتجاوز معدل
دينارين في اليوم أي في حدود  1يورو أو  1.33دوالر أمريكي مما يجعلنا نصنف هذه
الفئة ضمن الشرائح ذات الفقر المدقع بل إن الوضعية يمكن أن تصل إلى دخل يقل عن
دوالر واحد في اليوم عند ارتفاع حجم العائلة في الكفالة ( أكثر من سبعة أشخاص).
توزيع العامالت حسب ّ
الدخل العائلي
العدد

النسبة

المعيل الوحيد
للعائلة

110

42.31

ليس المعيل
الوحيد للعائلة

150

57.69

260

100

الجملة
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 أما فيما يتعلق بوضعية السكن فقد بين البحث أن حوالي  57%من العامالت في هذا القطاعال يملكن منزال خاصا ويلتجئن إلى الكراء وعادة ما تكون المنازل ذات وضعية رديئة وأساسا
من المنازل القديمة التي ورثها أصحابها من أهاليهم والتي ال تتوفر بها الشروط األساسية
للصحة ويفسر ذلك سعي العامالت إلى االقتصاد أكثر ما يمكن في المصاريف وفي كثير
تتكدسن بمعدل  6فتيات في الغرفة الواحدة التي تنعدم فيها أبسط الشروط
من الحاالت
ّ
يقطن عادة في
من اإلضاءة والتهوية والمساحة الالزمة .كما أن جزء من العامالت
ّ
مبيتات تابعة للمؤسسات التي يشتغلن بها مقابل معلوم كراء زهيد نسبيا لكن في ظروف
متدنية جدا خاصة وأن هذه المبيتات هي في األصل فضاءات غير مخصصة للسكن يتم
تهيئتها عبر تقسيمها إلى غرف ضيقة تتكدس فيها أسرة حديدية صغيرة وحشايا بالية
وينعدم فيها األثاث وتشغل هذه الغرف عادة خمس فتيات ويمكن أن يفوق العدد ذلك.

توزيع العامالت حسب وضعية السكن
السكن
كراء
ملكية خاصة
الجملة
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العدد
149

النسبة
57,31

111

42,69

260

100

أما فيما يتعلق بالتغطية الصحية فان البحث بين أن هنالك حوالي ¼ العامالت في هذا
تمتعهن بالتغطية االجتماعية في انتهاك
القطاع ال يتمتعن بالتغطية الصحية نظرا لعدم
ّ
انخراطهن
واضح للقوانين المعمول بها .وفي كثير من األحيان تفاجأ العامالت بعدم
ّ
وضعهن الصحي
وال تتفطن لذلك إال بعد انقطاع العالقة الشغلية .وينعكس ذلك على
ّ
عجزهن على تحمل أعباء المصاريف الصحية الباهظة خاصة
الذي يشهد تدنيا نتيجة
ّ
في القطاع الخاص كما أن الظروف الصحية للعامالت المتمتعات بالتغطية الصحية هي
يدفعهن إلى
متدنية في األصل نتيجة التدهور المستمر للخدمات الصحية العمومية والذي
ّ
تحمل جزء من األدوية الضرورية للعالج نتيجة عدم توفرها في المستشفيات العمومية.
توزيع العامالت حسب ّ
الدخل العائلي
العدد

النسبة

يتمتعون بالتغطية
االجتماعية

192

74.13

ال يتمتعون
بالتغطية
االجتماعية

67

25.87

259

100

الجملة

.4

أهم تحديات وعوائق قطاع النسيج:

يواجه قطاع النسيج اليوم وخاصة قطاع الخياطة والمالبس تحديات
كبرى تهدد بجدية مستقبل هذا القطاع وتنعكس بكل ثقلها على العالقات
الشغلية القائمة بين مختلف األطراف العاملة فيها ومن أهم هذه التحديات:
 الضعف الهيكلي لبنية هذا القطاع التي تجعله هشا وغير قادر علىمواكبة التحوالت التي يشهدها قطاع النسيج على المستوى العالمي.
 ضعف القدرة التنافسية لهذا القطاع الذي يعتمد في انفتاحه على المنافسة العالمية على ميزةضعف األجور التي توفرها اليد العاملة النسائية الرخيصة - .التبعية المفرطة للسوق األوروبية
التي تجعل من هذا القطاع يعمل أساسا لصالح الموزعين والشركات الكبرى التي تقوم بنهب
فوائض إنتاج العامالت عبر فرض شروط قاسية باسم آليات المنافسة وشروط اقتصاد السوق.
 تأثير إلغاء االتفاقيات متعددة األلياف الذي دفع بهذا القطاع إلى فقدانأحد أهم المميزات التي قام عليها وهي ضمان حصة في األسواق العالمية.
 األزمات المختلفة التي انعكست مباشرة على وضعية القطاع وخاصة أزمة منطقةاليورو وتدهور األوضاع األمنية واالستقرار في تونس خاصة بعد الثورة الذي دفع
بالكثيرين من المستثمرين إلى مغادرة البالد وتقلص االستثمارات في هذا القطاع.
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تنعكس هذه التحديات والمعيقات بكل ثقلها على سوق الشغل في هذا القطاع وتدفع العامالت
حقوقهن االقتصادية واالجتماعية
إلى الرضوخ لشروط المؤجرين والتغاضي عن انتهاكات
ّ
في إطار المعادلة المفروضة بين القبول بالعمل الغير الالئق أو البطالة.
أما في ما يتعلق بأهم العوائق التي تؤثر في قطاع النسيج والخياطة في الجهة فهي:
محدودية تنويع األسواق التي تصدر لها هذه الصناعة حيث أن  95%من صادرات هذا
ـ
القطاع تتوجه للسوق األوروبية وأساسا إلى فرنسا بــ  33%وايطاليا بــ 31%وألمانيا بــ11%
وبلجيكا 6%
 ضعف ديناميكية هذه األسواق التقليدية فبين  2010و  2012نمت قيمة صادرات القطاع فياتجاه السوق األوروبية بحولي  4%مما يوحي بان هنالك نجاحات يحققها هذا القطاع ولكن
في الحقيقة فان هذا النمو هو ناجم باألساس عن تعديل األسعار نتيجة ارتفاع أسعار المواد
األولية.
لذلك ففي الواقع فان القطاع شهد تراجعا بـ  3.6%من قيمة صادراته وهنالك توجه عام
نحو االنخفاض والتأزم الذي يعكس صعوبات هذا القطاع في الحفاظ على مكانته وقدراته
التنافسية.
 التبعية المفرطة واالرتباط بحريف واحد هي السمة التي تميز غالبية مؤسسات المناولةفي الجهة مما يضعف قدراتها على التطور وهي لذلك تبقى رهينة قبول الشروط المجحفة
للمتحكمين في هذا القطاع من موزعين كبار وشركات كبرى.
 التركيز على التزود بمواد أولية مرتفعة األسعار يتم توريدها بنسبة  80%من السوق األوروبيةوخاصة من ايطاليا ( ) 27%وفرنسا() 20%أما بقية أسواق التزود فهي محدودة مثل تركيا () 8%
والصين(.) 6%
 ضعف نسبة القيمة المضافة التي تحققها هذه الصناعة نتيجة تموقعها في أسفل السلسلةاإلنتاجية وتخصصها في مجال خدمات الخياطة الرخيصة وهو ما يجعلها غير قادرة على
مواكبة التحوالت التي تشهدها صناعة النسيج العالمية والقاضية بالتطور نحو مقاربة "كلفة
فائض القيمة" حيث ال تمثل كلفة اإلنتاج إال جزء بسيط من الكلفة الجملية.

 .IVمجاالت االنتهاكات واألطراف المتدخلة في
ذلك:
بينت الدراسة وجود ثالثة أطراف متدخلة بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة في انتهاكات
الحقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة العاملة في قطاع النسيج وهذه األطراف هي:
المؤجرين أصحاب المؤسسات والدولة والمجتمع.
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.1

انتهاكات المؤجرين أصحاب المؤسسات:

أ .من حيث ظروف العمل:
نالحظ أن االنطباع الغالب على هذا القطاع هو تدني وتدهور ظروف العمل والذي يتمظهر
أساسا في الفضاءات التي تحتضن هذا النشاط وفي طبيعة العمل الذي تحدده االتفاقية
المشتركة الخاصة بهذا القطاع.
 فضاء العمل:بين البحث أن أكثر من  60%من فضاءات العمل في قطاع النسيج والخياطة هي أساسا
مكرية وهي تتكون في الغالب من مستودعات صغيرة ومتوسطة الحجم مساحتها تتراوح
بين  500و  1000متر مربع وهي في أغلب األحيان عندما بنيت لم تكن موجهة في األصل
لهذا النشاط بل يتم تهيئتها بعد ذلك لتحتضن هذا النشاط لذلك فهي ال تقدم المواصفات
والشروط المطلوبة لممارسة العمل الصناعي وفي كثير من األحيان توجد هذه الفضاءات
في المناطق السكنية ،داخل المدن والقرى وهي تفتقر في الغالب حتى للشروط الدنيا التي
تنصص عليها مدونة الشغل من إضاءة وتهوية وفضاءات صحية وأماكن مخصصة للخزن
والفضاءات المخصصة لألكل ومنافذ الخروج عند المخاطر وفق ما تقتضيه قواعد وشروط
حفظ الصحة والسالمة المهنية .وقد بين االستقصاء أن  95%من العامالت المستجوبات
يشتكين من الفضاء الصحي داخل المؤسسات فهناك نقص كمي ونوعي في هذه الفضاءات
مقارنة بعدد العامالت وال نجد المعدل الذي تحدده مدونة الشغل (فضاء صحي لكل  15عاملة)
كما تعاني هذه الفضاءات من نقص كبير من حيث النظافة والعناية بها وهو ما يهدد العامالت
أوضاعهن الصحية.
في
ّ
 أما الفضاءات المخصصة لألكل فبين اإلحصاءأن حوالي  45%من المؤسسات تفتقر لهذا الفضاء
وهذا مرتبط بضيق األماكن المخصصة لهذا
النشاط وخاصة تلك المتعلقة بالمستودعات
المكرية والتي وقعت إعادة تهيئتها .وهو ما
غدائهن أمام هذه
يجبر العامالت على تناول
ّ
المؤسسات وعلى قارعة الطريق في أماكن
متسخة ال تستجيب ألدنى الشروط الصحية كما
تفتقد جل هذه المؤسسات لتجهيزات التبريد
لحفظ األطعمة التي تجلبها معها العامالت
منذ الصباح عند بدء العمل والتي عادة ما يتم
طهيها منذ الليل حيث يتم خزنها في الخزانات
المخصصة لمالبس العمل ما يجعلها معرضة
للتلوث والتعفن خاصة عندما ترتفع درجات
الحرارة.
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أما بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن فضاءات مخصصة لألكل فان االستبيان بين أن 23%
منها تستغل هذا الفضاء في مآرب أخرى وخاصة أعمال الخزن وهو ما يدفع العامالت
إلى تناول الغداء على أرصفة الطرق في الخارج ويعلل أصحاب المؤسسات هذه الظاهرة
برغبة العامالت في الجلوس في الخارج وتناول الطعام في الهواء الطلق وهو ما يجعلهم
يستغلون هذه الفضاءات في مجاالت أخرى ما دام هنالك عزوف من العامالت على البقاء
فيها واستغاللها في األكل كما بين االستبيان أن  37%من هذه الفضاءات تكون ضيقة وتسجل
نقصا في األثاث المستعمل عند األكل وغير قادرة على استيعاب كل العامالت في نفس
الوقت عند الراحة المخصصة لألكل وهو ما يدفعهن إلى الخروج أمام المؤسسات وتناول
األطعمة على الرصيف.
 كما بين االستبيان وجود نقص كبير في وسائل اإلسعاف األولية عند حوادث الشغل أو كذلكفي تجهيزات مقاومة الحرائق التي ال يقع تعهدها وصيانتها وفي المقابل بين البحث الميداني

وجود مؤسسات تتضمن مواصفات جيدة وفق الشروط وهي تخصص فضاءات عصرية
ومجهزة جيدا ونظيفة ومالئمة للشروط المطلوبة في الصحة والغذاء والسالمة المهنية
بل إنها حتى توفر وجبات غذائية عبر المطاعم التي تملكها وبأسعار مقبولة وهي أساسا
المؤسسات الكبيرة الحجم والتي تتبع سياسة اجتماعية واضحة في عالقتها بالعمال.

النقص في التجهيزات المتعلقة بظروف العمل
التجهيزات

نعم

%

ال

فضاء لألكل

15

السالمة
المهنية

20

71,43

قاعة استحمام

1

3,57

27

قاعة تمريض

7

25,00

21

%

53,57

13

46,43

8

28,57
96,43
75,00

 طبيعة العمل :إن االنطباع السائد لدى الرأي العام حول العمل في قطاع النسيج وخاصةالخياطة هو سهولة هذا العمل وأريحيته ولكن الواقع يبرز عكس ذلك فالظروف التي تعمل
فيها العامالت داخل مؤسسات الخياطة تنعكس بشدة وتحدد طبيعة العمل في هذا المجال
فالتجهيزات المستعملة في العمل عادة ما تكون غير مطابقة للمواصفات الصحية إلى جانب
الغياب الكامل للتطبيقات العلمية في تنظيم العمل واالرغونوميا فالجلوس على كراسي غير
مريحة في الغالب وتكرار نفس الحركات أالف المرات في اليوم الواحد إلى جانب المشاكل
المرتبطة باإلضاءة والتهوية يجعل هذا العمل مرهق بالنسبة للنساء خاصة وأن جزء كبير
منهن يضطررن إلى مواصلة العمل في الشؤون المنزلية بعد العودة من العمل وهو ما اشتكت
ّ
يجعلهن يشعرن باإلرهاق والتعب فــ31%
منه كثيرا العامالت مما
عملهن
منهن يعتبرن أن
ّ
ّ
ّ
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وصرحن بأنهن يعانين من آالم على مستوى الظهر واأليادي والقدمين وفي
متعب وشاق
ّ
الغالب تتعرض العامالت في قطاع الخياطة إلى األمراض المهنية وخاصة االضطرابات
العضلية وأالم المفاصل( )troubles musculeux squelettiquesوكذلك مشاكل في النظر وغيرها كما
أن  28%من النساء العامالت المستجوبات صرحت بأنهن يعملن في ظل غياب قواعد السالمة
المهنية .كما أن تجهيزات العمل ونوعيتها هي أيضا تمثل أحد العوامل التي تتسبب في إرهاق
العامالت وفي كثير من أحيان تتعرض العامالت إلى حوادث الشغل أثناء العمل نتيجة التعب
واإلرهاق ونقص التركيز وفي بعض األحيان تتسبب هذه الحوادث في إعاقات على مستوى
اليدين .كما تنعدم وسائل الوقاية أثناء العمل خاصة في وحدات الصباغة والغسيل حيث

يجعلهن معرضات الستنشاق
تعمل النساء دون قفازات تحمي اليدين ودون واقي األنف ما
ّ
المواد الكيميائية السامة التي تتسبب في أمراض الربو والحساسية وفي بعض األحيان
األمراض السرطانية.

ويضاف إلى ذلك طول مدة العمل اليومي حيث بين االستبيان أن  68%من المؤسسات تعتمد
نظام  9ساعات كمدة عمل يومي تتخللها راحة للغداء بنصف ساعة وفي ظل نظام أسبوع
بـ  48ساعة مقابل  23.8%من المؤسسات تعتمد  8ساعات كمدة عمل يومي .وينعكس النظام
يجعلهن يشعرن باإلرهاق في
المعتمد من قبل المؤسسة على الحالة الصحية للعامالت مما
ّ
تركيزهن وهذا ما يفسر تعمد العامالت إلى التوجه مرات متعددة
نهاية العمل وهو ما يضعف
ّ
إلى الفضاء الصحي إلضاعة الوقت حسب تشكيات بعض أصحاب المؤسسات وللتخلص من
إرهاق الجلوس مدة طويلة على كراسي غير مريحة حسب اعترافات بعض العامالت.
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توزيع العامالت حسب ساعات العمل اليومية
عدد ساعات
العمل/اليوم

عدد العامالت

%

55

21,15

75

28,85

115

44,23

10ساعات

15

5,77

الجملة

260

100

8ساعات
8:30ساعات
9ساعات

.2

االنتهاكات في العالقات الشغلية:

تشمل مسائل عديدة فقد بين البحث تعدد األساليب والمظاهر التي تمس مباشرة أو بطريقة
غير مباشرة جميع وسائل وأدوات إثبات العالقة الشغلية من عقود وبطاقات خالص األجر
واألجور والمنح والساعات اإلضافية والتغطية االجتماعية ...
 عقود الشغل :أهم االنتهاكات التي يبينها االستبيان تتمثل في: +غياب عقد الشغل تماما ( )13%حيث يتعمد عدد من أصحاب المؤسسات إلى تشغيل النساء
بغير الصيغ القانونية المعمول بها في محاولة لعدم إثبات العالقة الشغلية رغم أن القانون
ينصص على أن عقد الشغل يكون وجوبي عندما تكون مدة العمل محددة المدة وهذا يعني
أنه في حالة غياب العقد تعتبر العاملة مترسمة خاصة وأن القانون التونسي يؤكد على أن
إثبات العالقة الشغلية يتم بجميع الوسائل.

توزيع العامالت حسب الوضعية القانونية
الوضعية
القانونية

عدد العامالت

%

171

65,77

33

12,69

39

15,00

متربصات

11

4,23

متدربات

6

2,31

الجملة

260

100,00

متعاقدات
بدون عقد
مترسمات
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 +يعمد بعض أصحاب المؤسسات إلى عدم التنصيص على تاريخ بداية العقد المحدد المدة
حتى يتالعبون بمدة األقدمية ويخضعون العامالت إلى فترة تجربة غير محددة المدة وعند
حصول النزاعات مع العاملة يتم عندها التنصيص على تاريخ بداية العقد والذي عادة ما
يكون قبل شهر من بداية النزاع.
 +أغلب عقود الشغل تكون مكتوبة باللغة الفرنسية وفي بعض الحاالت وجدنا عقود تتضمن
اللغتين العربية والفرنسية وأكثر من  90%من العامالت ال يملكن القدرة على فهم محتويات العقد
لوضعهن القانوني في المؤسسة).
مستواهن التعليمي (العامالت غير مدركات
نظرا لضعف
ّ
ّ
 +في اغلب األحيان يتضمن العقد  5فصول تحدد فقط واجبات العامل وال يقع التدقيق حول

الصفة التي من خاللها تم انتدابه للعمل دون أي إشارة للحقوق التي يتمتع بها العامل والتي
تضمنها القوانين والتشريعات في ميدان الشغل.
 بطاقة الخالص  :تعتبر أكثر الوثائق التي نسجل فيها انتهاكات ومن أهمها : +غياب بطاقة الخالص حيث يتم تسديد األجر عينا في ظروف مغلقة ودون اإلمضاء على أي
وثائق وذلك في محاولة للتهرب من إثبات العالقة الشغلية.
 +غياب الكثير من المعطيات على البطاقة إذ ال تتضمن أي معطيات باستثناء االسم واللقب
للعاملة وحجم األجرة بدون تفصيالت والذي يكون في العادة حسب ما يفرضه صاحب
المؤسسة ال القانون.
أما عندما تكون بطاقة الخالص قانونية في الشكل فان هناك انتهاكات تتضمن محتوى
البطاقة ومن أهمها:
 +االختصاص يكون غير مطابق للمهام التي تقوم بها العاملة.
 +الصنف والدرجة ال يتطوران رغم األقدمية في العمل وهو ما ينعكس على األجر األساسي
الذي يبقي في أدنى جدول األجور.
 +االنخراط في الضمان االجتماعي يؤشر له بأصفار (غير منخرط ).
 +الحجم الجملي لساعات العمل يتم التنقيص فيه حتى تكون االقتطاعات للضمان االجتماعي
أقل.
 +العمل أثناء العطل خالصة األجر ال يتم تنفيلها وفق القانون فهي تحتسب كأيام عمل عادية.
 +األجر الصافي يكون دون ما حددته التشريعات متأثرا باالنتهاكات التي عددناها سابقا.
وقد الحظنا أن أكثر من  90%من العامالت جاهالت بمحتوى بطاقات الخالص وال يعلمن كيف
أجورهن ويشتكين من عدم ثبات حجم األجرة رغم أنهن في الغالب يؤدين نفس حجم
تحدد
ّ
العمل.
 المنح والساعات اإلضافية تعتبر أكثر المجاالت انتهاكا فقد بين االستبيان أن حوالي 80%منيشتغلن ساعات إضافية وأن  42%من العامالت الالتي ينجزنها صرحن
العامالت في هذا القطاع
ّ
لكن سعرها يوازي سعر الساعة
منهن صرحن بأنها بمقابل
بأنها في الغالب بدون مقابل و38%
ّ
ّ
العادية في أغلب األحيان .وهذا يمثل انتهاكا واضحا للقوانين المعمول بها ويجعل جزء من
لحقوقهن االقتصادية
مجهودهن في ضرب واضح
العامالت معرضات إلى السرقة ونهب
ّ
ّ
واالجتماعية.
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توزيع العامالت حسب الساعات االضافية
الساعات االضافية

%

العدد

19,84

ال يعملون ساعات اضافية

51

ساعات اضافية بدون
مقابل

107

41,63

ساعات اضافية بمقابل

99

38,52

الجملة

257

100,00

كما تشمل االنتهاكات المنح التي ال يقع إسنادها للعامالت ويتم التغاضي عنها وفي كثير من
حقوقهن المهضومة.
األحيان ال تعلم بها العامالت كجزء من
ّ
 األجرة  :تعتبر أيضا أحد المجاالت التي تنتهك من قبل أصحاب المؤسسات حيث يمثل عدمخالص األجور والنقص في التأجير أكثر من  60%من النزاعات الشغلية في هذا القطاع وفي
كثير من األحيان ترتبط الحركات االحتجاجية واإلضرابات التي تخوضها العامالت بعدم
تسديد األجرة خاصة عندما تمر المؤسسة بصعوبات اقتصادية .كما نالحظ ان نسبة من
المشغلين يعمدون الى احتساب عدد ساعات عمل يومية أقل مما تنجزه العامالت فعليا
وذلك عندما يتجاوزن المدة الالزمة لإلنتاج والمحددة من قبل المزود مسبقا دون مراعاة
الظروف الخاصة باإلنتاج التي يوفرونها والتي تكون في الغالب غير مطابقة للظروف التي
حدد بمقتضاها المزود هذه المدة ،فمثال اذا كانت المدة المقدرة في انتاج قميص  15دقيقة
حسب عقد االلتزام لكن العامالت أنجزنها في  20دقيقة فان المشغل ال يحتسب الخمسة
دقائق اإلضافية وهذا يعني أن مدة العمل اليومي المحتسبة تكون  5ساعات و  20دقيقة
عوضا عن  8ساعات.

أجورهن غير كافية وال تكفي تسديد المتطلبات
كما أن أكثر من  90%من العامالت يعتبرن أن
ّ
األساسية لعيشهن خاصة مع تآكل القدرة الشرائية بسبب التضخم المالي وارتفاع األسعار
بعملهن رغم تدني مردوديته وظروفه بسبب
أنهن مجبرات على التمسك
الجنوني .كما يعتبرن
ّ
ّ
الظروف االجتماعية الصعبة التي يعشن فيها وخوفا من البطالة.
التوزيع حسب تناسب األجر مع حجم العمل
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تناسب االجر مع حجم
العمل

العدد

%

األجر ال يتناسب مع حجم
العمل

235

90.38

األجر يتناسب مع حجم
العمل

25

9.62

الجملة

260

100,00

 التغطية االجتماعية :تتمثل أهم االنتهاكات التي تهم هذا المجال في: +غياب التغطية االجتماعية للعامالت حيث بين االستبيان أن ¼ العامالت في هذا القطاع ال
يتمتعن بالتغطية االجتماعية.
ترسيمهن
 +هنالك بعض الحاالت التي تقبل فيها العامالت عن جهل وبسبب االحتياج أن ال يقع
ّ
تمتعهن بالمساهمة المقتطعة من أجرة العاملة والمقدرة
في منظومة التغطية االجتماعية مقابل
ّ
بـ  9.18%لكن دون الحصول على المساهمة المحمولة على صاحب المؤسسة والمقدرة بـ .16.57%
لظروفهن المالية الصعبة
وهذا يعتبر انتهاكا واضح للقانون ولحقوق العامالت واستغالل
ّ
وعيهن.
ولجهلهن وقلة
ّ
ّ

 +في بعض الحاالت يقوم المؤجر باقتطاع مساهمة العامل لكن ال يودعها في صندوق الضمان
االجتماعي مما يحرم العامل من التغطية االجتماعية ومن مستحقاته عند التقاعد ويمارس
هؤالء هذا السلوك رغم صرامة القوانين التي تعتبر هذا العمل جريمة خيانة مؤتمن ويعاقب
فاعلها بالسجن .وتبرز هذه الوضعية من خالل الديون الضخمة المتخلدة بذمة المؤسسات
لدى صندوق الضمان االجتماعي والتي تصل إلى مئات الماليين من الدنانير.
 +في حاالت حوادث الشغل تتعكر وضعية العامالت خاصة عند وضعية العجز عن العمل حيث
يتم قطع العالقة الشغلية بمقتضى نهاية مدة العقد وبالتالي تتوقف المساهمة في صندوق
الضمان االجتماعي في وقت تكون فيه العاملة في أشد الحاجة للتغطية الصحية وتفرض
القوانين شروطا صارمة للتمتع بالتقاعد الوجوبي من ضمنها أن تكون نسبة العجز أكثر من
 66%للحصول على جراية دائمة أو وضعية األم التي في كفالتها  3أبناء ويتجاوز عمرها 50
سنة .وإذا لم تتوفر هذه الشروط تجد المتضررة نفسها مضطرة إلى تحمل أعباء المصاريف
الصحية الباهظة ودون سند رغم أنها متضررة من جراء حادث الشغل .وهذا يعتبر انتهاك
واضح للحقوق األساسية لإلنسان.
رغم تعدد االنتهاكات المذكورة في حق العامالت فإننا نؤكد أننا اكتفينا باالنتهاكات المتكررة
جماعيا أما في خصوص االنتهاكات الفردية فإننا لم نشر إليها ألنها تخضع ألعمال تحقيق
لجميع األطراف والتي هي من مشموالت األجهزة المختصة حتى ال نقع في التجني والتحامل
على أي طرف.

صور تبرز حادث شغل يتمثل في انغراس زر في االبهام وتفتت العظم تحت
آلة الضغط ،انجر عنه قطع الجزء األعلى من اإلصبع.
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انتهاكات الدولة:

تعتبر المتدخل الثاني في االنتهاكات المسجلة في حق العامالت في قطاع النسيج فقد
اثبت البحث انها طرف غير محايد تجاه مختلف األطراف في هذا القطاع ويبرز دورها في
االنتهاكات في مستويين اثنين:
 +على مستوى التشريعات :فمنذ تبني الدولة إلستراتيجية التصنيع الموجه للتصدير خالل
السبعينات بسن قانون أفريل  1972والذي يهدف إلى تشجيع االستثمار الخاص األجنبي والمحلي
على االنتصاب في البالد و مع االنفتاح على المنافسة العالمية خالل منتصف الثمانينات
بتبني برنامج اإلصالح االقتصادي الهيكلي و وضع التشريعات و اإلطار القانوني المالئم
لجلب االستثمار األجنبي و تقديم الحوافز و االمتيازات وفق شروط فرضتها التحوالت
العالمية في مجال سوق الشغل و التي فرضت على الدولة توخي سياسات اإلغراق في
جميع المجاالت للحفاظ على الميزة التي قامت عليها هذه الصناعة في تونس و المتمثلة
في اليد العاملة الرخيصة  .وقد هيأت الدولة من خالل القوانين و التشريعات اإلطار المالئم
ً
خاصة:
الستغالل اليد العاملة في هذا القطاع من خالل
ً
خاصة التطبيقات القانونية التي فرضت تحت عنوان مرونة
ـ تقنين أشكال العمل الهش و
التشغيل (من عقود محددة المدة وعدم ترسيم للعامالت )...وقد وفر ذلك عالقة شغلية
متدنية في ظروفها و تأجيرها.
ّ
المكلفة بمراقبة و متابعة تطبيق
ـ المرونة الكبرى التي انتهجتها المصالح اإلدارية المختلفة
ّ
القوانين و التشريعات التي ّ
مجلة الشغل أو االتفاقية المشتركة الخاصة بهذا
نصت عليها
ّ
تتغلب في كثير من األحيان القرارات السياسية تحت إشراف السلط اإلدارية
القطاع حيث
المحليّ ة والجهوية غلى اإلجراءات القانونية المعمول بها عند حدوث النزاعات الشغلية و
وحقوقهن بتعلة المحافظة على االستثمار
يتم التغاضي عن تطبيق القانون لحماية العامالت
ّ
ومواطن الشغل مما يوحي بضعف الدولة أمام االستثمار الخاص وخاصة األجنبي كما يتم
في كثير من األحيان تعطيل اإلجراءات القانونية المتعلقة بخرق قوانين الضمان االجتماعي
مما تسبب في تفاقم حجم الديون المتخلدة بذمة المؤسسات لدى الصندوق.
ـ مرونة القوانين المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يكفي أن تعلن عجزها
وصعوباتها حتى تتخلص من مسؤولية وتداعيات العالقة الشغلية مع العمال وذلك بتغيير
اسمها القانوني واالنتقال إلى مكان آخر وفي كثير من األحيان تبقى منتصبة وتشتغل في
نفس المكان وبنفس المسيرين وال يمكن دائما تنفيذ األحكام التي تصدرها المحاكم الشغلية
لصالح العمال والتي تبقى حبرا على ورق وهو ما يضعف هيبة الدولة ويكرس عمليات تحيل
قانونية في حق العمال وبإشراف من الدولة.
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ـ عدم احترام الدولة للعهود واالتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والموقعة عليها وهي تعمد دائما إلى غض النظر عن تطبيق محتوياتها رغم أنها تتمتع بعلويتها
على القوانين المحلية .
ـ عدم المتابعة القضائية في الخارج عندما يعمد المستثمر األجنبي إلى انتهاك حقوق العامالت
من خالل الغلق الفجئي للمؤسسة وإعادة توطينها في الخارج دون تسديد المستحقات
القانونية التي يفرضها القانون من أجور ومنح ومساهمات الضمان االجتماعي وعادة ما
يترك المستثمر آالت قديمة متآكلة وبعض األثاث الذي ال قيمة له يباع في سوق الخردة
بأثمان زهيدة ال تكفي حتى لسداد مصاريف اإلجراءات القانونية المتعلقة بتصفية ممتلكات
المؤسسة حيث تضيع حقوق العمال األساسية الذين يتكفل بهم صندوق الضمان االجتماعي
لمدة سنة بمنحة شهرية تساوي األجر األدنى الصناعي مما يزيد في إرهاق الصندوق
وعجزه.
 +على مستوى السياسات االجتماعية :رغم ما تساهم به هذه الشريحة من مداخيل هامة من

العملة الصعبة تمثل حوالي خمس ن.د.خ .في البالد فإنها تكاد تكون شبه غائبة في السياسات
االجتماعية للدولة ورغم فرض مستوى أجور منخفض وتآكل قدرتها الشرائية بمفعول
التضخم وغالء األسعار لم تتدخل الدولة من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بضمان الحد األدنى
من الحقوق األساسية للنساء العامالت في مستوى الغذاء والسكن والصحة.
ّ
يمكن هؤالء العامالت من الحصول على الحريرات
فاألجر الضعيف و الغير مستقر ال
الضرورية لتجديد ّ
قوة العمل ّ
يضطرهن إلى االكتفاء بوجبات غذائية محدودة كميّ ا
مما
ّ
ونوعيّ ا ويبرز ذلك من خالل التجاءهن في الصباح إلى التزود بالحلوى و قطع المرطبات
أغلبهن ال تجدن ال الوقت
أن
ّ
الرخيصة للحصول على السكريات الضرورية أثناء العمل ،إذ ّ
ّ
ّ
يومهن الطويل من
مغذي تبتدئن به
صحي و
الالزم وال اإلمكانيات لتناول فطور صباح
ّ
ّ
منهن يكتفين وقت الغداء بالتزود باألكالت السريعة ذات القيمة
هامة
أن نسبة
ّ
العمل كما ّ
ّ
الغذائية الضعيفة و التي تتشكل أساسا من الخبز و المواد المصبرة وال تجد نسبة هامة
منهن اإلمكانيات للتزود بالبروتينات نظرا لغالئها.
ّ
فظروفهن في الغالب رديئة إذ يعمدن إلى كراء منازل قديمة ال تتوفر
أما في مستوى السكن
ّ
ً
ً
فيها الشروط الصحية كما بينا ذلك سابقا و عادة ما يقتسمن أعباء الكراء للتخفيف من
المصاريف على حساب النوعية .ورغم كثافة النساء العامالت في قطاع الخياطة في الجهة
فإن الدولة لم تتدخل من خالل سياساتها لتوفير مبيتات خاصة بالمرأة العاملة تضمن لها
الحد األدنى من الظروف السكنية كما هو معمول به في العاصمة ولتخفيف وطأة السكن
على النساء العامالت خاصة القادمات من المناطق الداخلية.
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كما يبرز دور الدولة المحدود خالل المفاوضات االجتماعية التي كانت تقع مرة كل ثالث
سنوات قبل الثورة وكل سنة بعد الثورة و هي تهدف إلى تعديل األجور و استيعاب جزء
من التضخم المالي الذي تلتجئ إليه الدولة للحفاظ على قدراتها التنافسية في األسواق
ً
دائما نسبة التضخم الحقيقية في البالد كما أنها تمكن
الخارجية.فهذه المفاوضات ال تراعي
ً
الدولة من إطالق العنان للزيادات المشطة لألسعار مما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية
للنساء العامالت و هذا ربما ما يفسر العزوف النسبي للعمل في هذا القطاع من قبل سكان
ً
حاليا في التزود بالمخزون االحتياطي من اليد العاملة
المناطق الساحلية و هو يجد الحل
ً
نظرا للفقر والتهميش واإلقصاء الذي تعاني منه هذه المناطق.
النسائية في المناطق الداخلية
ويمكن أن نتساءل عن مستقبل هذا القطاع في ظل المنافسة الدولية الشرسة في سوق العمل
ً
ً
مقارنة
تدريجيا من أهمية كلفة اليد العاملة
وفي ظل التحوالت التي يشهدها والتي تقلص
بكلفة العناصر األخرى المكونة للدورة اإلنتاجية فهل ستقبل اليد العاملة بأجور متدنية في
وقت ترتفع فيه تكاليف العيش بنسق تصاعدي جنوني.
إن الدور الذي تلعبه الدولة من خالل تشريعاتها و قوانينها و سياساتها االجتماعية المحدودة
يجعلها طرفا في االنتهاكات التي تتعرض لها النساء العامالت في قطاع النسيج في مجال
ً
عنفا اقتصاديا
حقوقهن االقتصادية واالجتماعية ،بل هي عبر هذه السياسات تسلط
واجتماعيا على هذه الشريحة.

.3

انتهاكات المجتمع:

تبرز من خالل طرفين رئيسيين:
بصفة غير مباشرة في ما تتعرض لهن النساء العامالت في
• المجتمع المدني  :يساهم
ٍ
قطع النسيج والخياطة من انتهاكات وذلك من خالل الدور الضعيف والمحدود أصال للعمل
الجمعياتي والنقابي في التصدي لهذه االنتهاكات .ورغم وجود النقابات في قطاع النسيج
وهي تحت إشراف اإلتحاد العام التونسي للشغل فإن عدد العامالت المنخرطات في النقابات
يبقى ضعيفا حوالي 4000منخرط من جملة  56.000عامل أي أقل من  10%من مجموع العمال
وهم ينتمون أساسا إلى العمال المرسمين في القطاع والذين لهم أقدمية في العمل.
توزيع العامالت حسب وضعهن النقابي
الوضع النقابي
غير منخرطات
منخرطات
الجملة
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العدد
235

%
90.38

25

9.62

260

100,00

ويعود هذا الضعف إلى محدودية وعي العامالت وعدم إيمانهن بجدوى العمل النقابي وإلى
خوفهن من الطرد خاصة وأن أغلب عقود العمل ذات مدة محدودة وبصفة عامة ينظر
أصحاب المؤسسات نظرة سلبية إلى النقابيين والعمل النقابي وال يقبلون تأسيس وبعث
نقابات في مؤسساتهم .ورغم أن عدد المنخرطين تطور اثر الثورة في هذا القطاع فان السمة
المميزة هي محدودية عدد النقابات األساسية في مؤسسات النسيج والخياطة .كما نشبر أن
االتحاد العام التونسي للشغل قد أكد عبر الدراسات المختلفة التي أصدرها عن المشاكل التي
ّ
تتعرض لها العامالت ورغم أنه
تهم هذا القطاع ونبه إلى ضرورة التصدي لالنتهاكات التي
يشارك في أغلب األحيان في المفاوضات التي تقع تحت رعاية السلط المحلية والجهوية
فإن نتائج هذه النضاالت بقيت محدودة خاصة عندما يتعلق األمر بالغلق الفجئي للمصانع
ومغادرة المستثمر ألرض الوطن أو التغيير القانوني السم المؤسسة ويبدو أن االتحاد تفطن
حاليا لضعف التشريعات وهشاشتها والتي هي سطرت أساسا على حساب اليد العاملة لتوفر
األرضية القانونية لسلب ونهب قوة العمل وفوائض إنتاجها وهو ما جعله يبادر بعد الثورة

بالمطالبة بتغيير التشريعات وقوانين مجلة الشغل من أجل مواكبتها لمتطلبات المرحلة
الجديدة واستجابة لمطالب وشعارات الثورة خاصة تلك المتعلقة بالكرامة .ولكن يبقى
هذا المطلب صعب التحقيق في ظل تواصل انتهاج نفس منوال التنمية من قبل حكومات
ما بعد الثورة والذي يقوم على االعتماد على االستثمار األجنبي واالنفتاح على المنافسة
العالمية ضمن نفس الشروط القديمة المرتبطة بضعف األجور وهشاشة ومرونة التشغيل
وفي ظل االتجاه العام في صناعة النسيج العالمية نحو التخفيض في كلفة األجور في
الدورة اإلنتاجية.
أما دور النضال الجمعياتي فهو حديث نسبيا وهو بصدد التهيكل بعد الثورة خاصة وأن
العهد السابق كان ال يسمح بظهور جمعيات مستقلة عنه وتعمل ضد السياسات التي تسعى
الدولة إلى تمريرها ورغم أن النضال االجتماعي المقاوم لسياسات العولمة النيولبرالية في
تونس قد ظهر في هذه الوالية بالتوازي مع النضاالت التي كانت تخوضها اليد العاملة
المتضررة في قطاع النسيج جراء سياسات الخوصصة المشبوهة والتي من خضمها تشكلت
حركة المنتدى االجتماعي التونسي ومدت جذورها بالتواصل مع المنتديات االجتماعية في
المنطقة و االنخراط في المنتدى االجتماعي العالمي وقد بلغت هذه النضاالت أوجها في
محطات نضالية مختلفة مثل ايكاب المكنين و  Hotrifaو  Couvertexو براماتكس ...وغيرها
والتي لقيت مساندة دولية كبيرة أعطت نفسا نوعيا للنضال االجتماعي وفكت الحصار الذي
كان يفرضه نظام بن علي القمعي وتوجت بعقد المنتدى االجتماعي العالمي في دورته 12
بتونس والذي طرح بشدة في مناقشاته فشل السياسات النيوليبرالية التي فرضت من قبل
دوائر الرأسمالية العالمية وهياكلها المختلفة على الشعوب بصفة عامة وعلى اليد العاملة
بصفة خاصة.
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ورغم المجهودات المذكورة يبقى دور العمل الجمعياتي في التصدي لهذه االنتهاكات ومساندة
نضاالت العامالت محدودا ويتطلب الكثير من الدعم والتشجيع حتى ننجح جميعا في
التخفيف من وطأة ما تعانيه المرأة العاملة من انتهاكات مختلفة ومن أجل تكوين رأي عام
مناضل مستعد للمواجهة والتصدي للرأسمالية المتوحشة وحماية الحقوق األساسية لإلنسان
في إطار نضال اجتماعي مدني متحضر .كما يمكن أن نشير إلى أن المرأة العاملة في قطاع
الخياطة تتعرض إلى انتهاكات ذات طابع اجتماعي ثقافي تتمثل في الرؤية السلبية التي
يحملها الرأي العام للعامالت في هذا القطاع والتي أثثت لها نظرة تقليدية ذات بعد اجتماعي
حضاري ال تقبل بعمل المرأة عموما وتعتبر أن مكانها الطبيعي هو المنزل وأنها المسؤولة
عن البطالة في المجتمع إضافة إلى األحكام المسبقة ذات الطابع األخالقي الموجهة خاصة
للفتيات العامالت القادمات من المناطق الداخلية حيث تحملن تبعات بعض التصرفات
الالأخالقية والشاذة التي تقع فيها البعض منهن تحت تأثير الفقر والحرمان وغياب اإلحاطة
العائلية وهذه التصرفات تعكس أيضا التمييز الذي تتعرض له هذه الشريحة وهو ما يجعلها
تتعرض إلى التحرش بجميع أنواعه في الشوارع وفي مختلف األماكن.
 مسؤولية العائلة :يبرز دور العائلة من خالل المساهمة في فرض ظروف عيش متدنية علىالفتيات العامالت خاصة من المناطق الداخلية .فتحت تأثير الخصاصة والفقر وانعدام التنمية
تدفع العائالت بناتها للعمل بعيدا عن مكان اإلقامة واإلحاطة العائلية حيث تجبر الفتيات
على قبول العمل الغير الالئق وترضخ النتهاكات حقوقهن خاصة وأن العمل والحصول على
أجر يبقى الضامن الوحيد للبقاء في منطقة غريبة عنهن وليس لهن فيها أي سند مادي لذلك
يتمسكن بالعمل حتى ال يتعرضن إلى التشرد والضياع في حالة فقدان الدخل المادي .كما
تفتقدن في الغالب إلى الرعاية العائلية والسند المعنوي عند حدوث أي انتهاكات في حقهن
ويجهلن حتى طرق وأساليب استرجاع حقوقهن ويكتفين بالشكوى والدعاء والصبر .كما
تساهم العائلة في تدهور ظروف عيشهن عبر اقتطاع نسبة عالية من دخلهن الشهري الضعيف
قد يصل إلى حدود  80%وتضطر الفتاة العاملة إلى العيش بدخل شهري يقدر بـ  60دينار شهريا
لمجابهة مختلف المصاريف وفي كثير من األحيان تتعرضن إلى العنف من قبل أفراد العائلة
عند اقتطاع جزء من أجورهن وهذا يعني أنهن رغم المجهود االقتصادي الذي يبذلنه في
الزيادة في الثروة الوطنية والنمو االقتصادي فإنهن يشكلن شريحة اجتماعية تعيش تحت
خط الفقر بأقل من دوالرين في اليوم حسب تصنيف المنظمات الدولية المختلفة.
تحت تأثير الفقر والخصاصة والبطالة والتمييز تجبر المرأة العاملة على قبول ظروف عمل
مزرية و ال إنسانية أحــــــــيانا ،وتخضع الستغالل دائم من قبل المشغلين في ظل عالقات
إنتاج غير عادلة لكن أيضا بتواطؤ من قبل الدولة وتحت أنظار المجتمع.

المجد

			 لكل النساء العامالت
المكافحات من أجل لقمة العيش
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ليسقط

التمييز واالستغالل
ّ
ضد المرأة العاملة

