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رغم تطور قطاع الطريان وكفاءة اليد العاملة:

تأجري ضعيف والبد من اتفاقية 
قطاعية مشرتكة

الحكومة تريد التخلص 
من شركة الفوالذ

   األخ نور الدين الطبويب 

األزمة في تونس أزمة سياسية والنقابيون قادرون 
على صياغة توافقاتهم وتسفيه المتربصين باالتحاد
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 تصــدر هــذه المجلــة القطاعيــة ببــادرة مــن الجامعــة العامــة للمعــادن واإللكترونيــك وبالتعــاون 
ــع المحلــة فــي القطــاع والمســاهمة  مــع منظمــة فريديريتــش ايبــرت قصــد طــرح أهــم المواضي
ــة  ــل الجامع ــم. وتمث ــي تهمه ــا الت ــف القضاي ــي مختل ــم ف ــال وتكوينه ــاع العم ــد إط ــي مزي ف
العامــة للمعــادن واإللكترونيــك احــد الهيــاكل القطاعيــة لاتحــاد العــام التونســي للشــغل وتضم 
كافــة العامليــن فــي القطــاع بكافــة فروعــه ويبلــغ عــدد العامليــن فــي القطــاع حوالــي 80 ألــف 
ــى  ــك إل ــادن واإللكتروني ــاع المع ــوزع قط ــاص. ويت ــاع خ ــام وقط ــاع ع ــن قط ــن بي ــل موزعي عام
ــي  ــاوض ف ــي للتف ــع القانون ــل المرج ــتركة تمث ــات مش ــا 05 اتفاقي ــة تنظمه ــات فرعي 05 قطاع
مختلــف اإلشــكاليات العالقــة. وتســعى الجامعــة خــال المفاوضــات القادمــة الــى تغييــر عــدد مــن 

بنــود هــذه االتفاقيــات التــي أصبحــت ال تتماشــى مــع الواقــع العمالــي واالقتصــادي الحالــي.      

ــة  ــام للجامع ــب الع ــاري الكات ــر الربب ــاب األخ الطاه ــم انتخ ت

ــدويل  ــاد ال ــس االتح ــا لرئي ــك نائب ــادن واإللكرتوني ــة للمع العام

للصناعــات وذلــك خــال املؤمتــر االخــر املنعقــد  خــال شــهر 

ــاري  ــر الربب ــاب األخ الطاه ــرب انتخ ــايل ويعت ــر 2016 الح اكتوب

ــغل  ــي للش ــام التون ــاد الع ــا لاتح ــة وتكرمي ــا للجامع ترشيف

ولتونــس وميثــل هــذا التتويــج ســابقة يف تاريــخ العمــل النقــايب 

ــاب  ــرة انتخ ــم ألول م ــت يت ــا حي ــال أفريقي ــس ويف ش يف تون

ــاد  ــة. وكان االتح ــن املنطق ــس م ــب الرئي ــب نائ ــو يف منص عض

العــام التونــي للشــغل قــد شــارك يف املؤمتــر مبمثلــن عــن 04 

ــادن  ــة للمع ــة العام ــي الجامع ــة وه ــات عام ــات وجامع نقاب

ــة  ــس واألحذي ــيج واملاب ــة للنس ــة العام ــك والجامع واإللكرتوني

والجامعــة العامــة للمناجــم والطاقــة والجامعــة العامــة للنفــط 

واملــواد الكياويــة وهــي القطاعــات األربعــة التــي متثــل أســاس 

ــة  ــة العاملي ــر ان هــذه املنظم ــة. ويذك ــدويل للصناع ــاد ال االتح

تضــم نقابــات مــن مختلــف دول العــامل ويبلــغ عــدد املنخرطــن 

فيهــا حــوايل 50 مليــون عامــل وعاملــة مــن كافــة أنحــاء العــامل.

في كلمة 

البرباري نائب رئيس االتحاد 
الدولي للصناعات

نشرية قطاعية تصدرها الجامعة العامة للمعادن بالتعاون مع منظمة فريديريش ايبرت
تحرير طارق السعيدي _ تركيب محمد كريم السعدي

نشرية قطاعية تصدرها الجامعة العامة للمعادن وااللكترونيك  _ ديسمبر 2016

المعادن
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المعادن

نشرية قطاعية تصدرها الجامعة العامة للمعادن وااللكترونيك  _ ديسمبر 2016

رفاه العامل
ونماء المؤسسة

ال يــكاد ميــر يــوم دون ان تتدحــرج املقــدرة الرشائيــة بعــد ان تعجــز الدنانــر الزهيــدة التــي 

ــل  ــكن ونق ــذاء وس ــن غ ــية م ــه األساس ــداد حاجيات ــن س ــهر، ع ــر كل ش ــل آخ ــا العام يتلقاه

وصحــة وتعليــم. فعــاوة عــى االرتفــاع اليومــي لألســعار نتيجــة جشــع املضاربــن واملحتكريــن 

ــام  ــا أم ــر عائق ــف األج ــل ضع ــة، ميث ــية املدعم ــواد األساس ــان امل ــض األحي ــال يف بع ــذي ط ال

العامــل يف القطــاع الخــاص مينعــه مــن تحقيــق أدىن مكونــات العيــش الكريــم. ويطــرح هــذا 

الوضــع االجتاعــي الصعــب ســؤاال مركزيــا حــول املــردود املنتظــر مــن عامــل ال يــكاد يتمكــن 

مــن العيــش الكريــم. والحقيقــة ان األجــر الضعيــف ال يعــود فقــط ملنطــق الربــح وتغييــب 

ــوص  ــات والنص ــة الترشيع ــا بجمل ــط أيض ــل ويرتب ــل ب ــاة العام ــي يف حي ــب االجتاع الجان

القانونيــة التــي تقادمــت ومل تعــد صالحــة للواقــع الحــايل للتشــغيل الــذي تغــر كثــرا. ومــن 

ــى ارض  ــا ع ــان تنفيذه ــغلية وض ــن الش ــات والقوان ــة الترشيع ــان مراجع ــق ف ــذا املنطل ه

ــت رضورة  ــي، أصبح ــايل والرتتيب ــا امل ــة يف جانبيه ــات االجتاعي ــان املفاوض ــك ف ــع ولذل الواق

ــن تطــور  ــا شــهده م ــس وم ــام للشــغل يف تون ــور يف الوضــع الع ــا متغــرات األم ملحــة متليه

يختلــف كثــرا يف التكنولوجيــا ويف أســاليب العمــل عــن فــرتة الســبعينات التــي وضعــت خالهــا 

ــن. ان الوضــع  ــرن الواحــد والعرشي ــل يف الق ــا العم ــاري به ــات الشــغلية الج ــب الترشيع اغل

االقتصــادي الصعــب الــذي تعيشــه بادنــا والــذي قــد ميثــل حجــة يتعلــل بهــا البعــض لتجنــب 

ــا الحــق يف املفاوضــات  ــه ال يحجــب مطلق ــر ولكن ــل  مؤث الخــوض يف املفاوضــات  وهــو عام

االجتاعيــة. وإذا كان مــن املنطقــي األخــذ بعــن االعتبــار مــا تعيشــه املؤسســات مــن أوضــاع 

اقتصاديــة صعبــة فانــه مــن املنصــف والعــادل واألكــر منطقيــة ان يقــع تقاســم األعبــاء كل حســب نصيبــه مــن الــروة ومــا 

يحققــه مــن إربــاح. الن التقاســم املنصــف والعــادل لتبعــات األزمــة ميثــل الحــل األمثــل للخــروج بالقطــاع الخــاص مــن واقــع 

األزمــة االقتصاديــة. واذا كانــت الحقيقــة واضحــة يف أذهــان النقابيــن حــول االرتبــاط الوثيــق بــن رفــاه العامــل ومنــاء املؤسســة 

فــان عــددا مهــا مــن األعــراف مــازال مل ميتثــل لحقيقــة األمــور ويتعامــل مبنطــق الســعي وراء الربــح الرسيــع دون التفكــر يف 

الجوانــب االجتاعيــة للعــال وهــو مــا خلــف مؤسســات هشــة غــر قــادرة عــى املنافســة رسيعــة الــربوز واالختفــاء. ومقابــل 

ــرتكة  ــة املش ــوار واملصلح ــت الح ــي غلب ــات الت ــن املؤسس ــد م ــا العدي ــد يف بادن ــتثمرين توج ــن املس ــيئ ع ــال الس ــذا املث ه

ومتكنــت مــن جعــل العامــل يف قلــب املؤسســة ومركــزا لعمليــة اإلنتــاج  فعــززت شــعوره باالنتــاء اليهــا مــا دفعــه اىل بــذل 

ــة  ــدأ الرشاك ــة عــى مب ــارت املراهن ــي اخت ــر ان املؤسســات الت ــت يف األم ــاء مؤسســته.  والاف ــق من ــد املضاعــف لتحقي الجه

ــة االتحــاد القامئــة عــى  نجحــت يف تحقيــق التطــور والنمــو رغــم الظــرف االقتصــادي الصعــب لتثبــت صحــة ووجاهــة رؤي

تحقيــق معادلــة ســهلة وبســيطة بــن رفــاه العامــل ومنــاء املؤسســة عــرب الحــوار االجتاعــي الدائــم.

بقلم الطاهر البرباري
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رغم تطور قطاع الطريان وكفاءة اليد العاملة:

تأجير ضعيف والبد من اتفاقية قطاعية مشتركة

رغــم مــا حققــه قطــاع الطيــران فــي تونــس مــن مكاســب وأربــاح جعلتــه ينمــو بنســق متســارع فــان مســتوى التأجيــر خصوصــا 
والمنــاخ االجتماعــي عمومــا لــم يســاير نســق النمــو والربــح. حيــث مازالــت األجــور متدنيــة ضعيفــة ال تتماشــى و مســتوى القطــاع 
ــر مــن  التكنولوجــي العالــي وحجــم الجهــد المبــذول و الكفــاءة المطلوبــة. ومــن المفارقــة أن نفــس القطــاع الممثــل بأكث
40 مؤسســة يطبــق اتفاقيــات متنوعــة علــى عمــال يمارســون نفــس النشــاط وهــو مــا خلــق حيفــا فــي األجــر وغموضــا فــي 
التأجيــر وقــد يكــون هــذا األمــر  فضــا عــن عــدم وضــوح القوانيــن ســببا فــي إجمــاع اإلخــوة النقابييــن العامليــن فــي القطــاع 

والــذي حاورناهــم فــي مــا يلــي، علــى مطلــب أساســي وهــو اتفاقيــة قطاعيــة مشــتركة.

شــكري الحــاج علــي: يــد عاملــة كفئة 
ــر ضعيف واألج

وقــال األخ شــكري بالحــاج مــن النقابــة األساســية 

ــة  ــد العامل ــا« أن الي ــاك ايرولي ــة »ميكابروت لرشك

كفئــة  فروعــه  مبختلــف  الطــران  قطــاع  يف 

وقــادرة عــى تقديــم اإلضافــة التــي يبحــث عنهــا 

املســتثمر ولذلــك نجــد أن القطــاع يف تطــور 

ــاح  ــق األرب ــن تحقي ــن م ــد أن  متك ــتمر بع مس

وضــان جــودة املنتــوج. وذكــر األخ بالحــاج عــي 

يف ترصيــح للمعــادن أن الوضــع بالنســبة للمنــاخ 

االجتاعــي يختلــف مــن رشكــة إىل أخــرى مشــرا 

إىل انــه مســتقر يف العمــوم ويــراوح بــن االتفــاق 

والنضــال مــن اجــل تحقيــق املكاســب مشــرا إىل أن األمــر ليــس ســها خاصــة يف ظــل 

غيــاب اتفاقيــة مشــرتكة للقطــاع. وتحــدث األخ شــكري عــن ضعــف األجــر  يف القطــاع 

رغــم كفــاءة اليــد العاملــة كــا أشــار إىل نقائــص يف مجــال الصحــة والســامة املهنيــة 

ووضــح أن أصحــاب املؤسســات أنفســهم يســعون إىل دعــم هــذا الجانــب عــرب مزيــد 

اتخــاذ االحتياطــات الازمــة. واعتــرب األخ بالحــاج عــي انــه مــن الــروري وضــع اتفاقيــة 

ــاءة  ــب الكف ــر حس ــع األج ــال ورف ــوق الع ــة حق ــل حاي ــن اج ــاع م ــرتكة للقط مش

املطلوبــة. وبــن األخ بالحــاج عــي أن القطــاع عمومــا يف ازدهــار مشــرا إىل أن عمليــات 

ــال يف  ــدد الع ــور ع ــي تط ــا يعن ــو م ــرشكات وه ــن ال ــدد م ــتمرة يف ع ــعة مس التوس

املســتقبل. 

النقابــي  الطــرف  الجريــدي:  نجــوى 
ســاهم فــي إنقــاذ المؤسســة والحوار 

ــع ــح الجمي ــة لرب ضمان
النقابــة  مــن  الجريــدي  نجــوى  األخــت  وذكــرت 
املنــاخ  أن   ،»SEA LATELEC« لرشكــة  األساســية 
االجتاعــي يف املؤسســة محــدد يف منوهــا وازدهارهــا. 
مــرت  بهــا  تعمــل  التــي  املؤسســة  أن  وذكــرت 
بصعوبــات اقتصاديــة نتيجــة توتــر العاقــة بــن اإلدارة 
ــن  ــاث نقابي ــرد ث ــد ط ــة بع ــايب خاص ــرف النق والط
املنــاخ  مــن  حالــة  شــهدت  املؤسســة  أن  وبينــت 
ــر كادت أن تنهــي وجودهــا خاصــة  االجتاعــي املتوت
وان الرشكــة بــدأت تفــوت يف نشــاطها لفائــدة فــروع 
أخــرى متواجــدة ببلــدان مجــاورة. وبيّنــت أن الحــزام 
النقــايب قــام ببــادرة خاصــة متثلــت يف إعــادة تكويــن 
نقابــة عــى أســس جديــدة مــن العمــل تتمثــل يف اعتــاد سياســة املراحــل، ووضحــت أن 
النقابــة الفتيــة اتبعــت سياســة املرونــة يف بعــض املواقــف وسياســة الشــدة يف البعــض اآلخر، 
ــاء الثقــة بــن  وهــو مــا جعلهــا تعيــد ثقــة العــال للعمــل النقــايب مــن ناحيــة وتعيــد بن
الطــرف النقــايب واإلدارة مــن ناحيــة أخــرى. وفــرست األخــت نجــوى التــي كانــت احــد ابــرز 
عنــارص مبــادر الحــزام النقــايب أن تحســن منــاخ الثقــة أعــاد املؤسســة إىل مســتوى إنتــاج 
محــرتم كــا مكنهــا مــن توســعة نشــاطها وتنويعهــا وبينــت أن بعــض النشــاطات التقنيــة 
ــد  ــل الجه ــوا مقاب ــت أن العــال متتع ــى املؤسســة وقال ــرا ع املتطــورة أصبحــت اآلن حك
ــادة  ــة إىل الزي ــة إضاف ــبة 06 باملائ ــور بنس ــادة يف األج ــا زي ــازات منه ــدة امتي ــذول بع املب
العامــة يف القطــاع الخــاص. ودعــت األخــت الجريــدي إىل رضورة وضــع اتفاقيــة قطاعيــة 
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خاصــة بقطــاع الطــران مــن شــانها أن تســاهم يف حايــة حقــوق العــال ويف دفــع القطــاع 
ــا. ــه اقتصادي وتنميت

اســتغال  الخشــناوي:  منصــور 
االزدواجيــة النقابيــة المفتعلــة لدعــم 

المكاســب تقديــم 
وقــال األخ منصــور الخشــناوي مــن النقابــة األساســية 
لرشكــة »زوديــاك« أن قطــاع  الطران يف ازدهار ويشــهد 
ديناميكيــة كــربى تســتمر عمليــة فتح الفــروع الجديدة 
ــا يعكــس األداء  ــداب وهــو م ــة االنت ــرشكات وعملي لل
الجيــد للعــال وبــن أن املنــاخ االجتاعــي يف املقابــل 
ليــس ســليا فعــاوة عــى ضعــف التأجــر وقلــة 
ــطة،  ــر مش ــدة إىل معاي ــح الزهي ــوع املن ــح وخض املن
ــة  ــاكل نقابي ــود هي ــتغل وج ــض اإلدارات تس ــان بع ف
موازيــة لاتحــاد لتحجــج بهــا يف حرمــان العــال مــن 
حقوقهــم. وذكــر أن إدارة املؤسســة التــي يعمــل بهــا 
تعللــت بوجــود نقابــة موازيــة لاتحــاد العــام التونــي 
للشــغل مــن اجــل رفــض املطالــب النقابيــة، وبــّن ان الجلســات التــي تعقدهــا النقابــة مــع 
اإلدارة ال تــؤدي إىل تحقيــق املكاســب. وقــال الخشــناوي ان الرشكــة تعيــش فــرتة ازدهــار 
حيــث انطلقــت منــذ ســنة 2002 بعــدد بســيط مــن األعــوان يصــل 50 عــون أمــا اآلن فهــي 
تشــغل قرابــة 3000 عامــل وتســتعد ملزيــد التوســعة وقــد تنتــدب أكــر مــن 250 عامــل، 
غــر أنهــا ال تســتجيب عــى النحــو املرجــو ملطالــب العال.ودعــا األخ الخشــناوي إىل رضورة 
وضــع اتفاقيــة إطاريــة تنظــم قطــاع الطــران لتحمــي حقــوق العــال. وقــال ان االتفاقيــة 
اإلطاريــة املشــرتكة ستســهل الكثــر مــن األمــور عــى جميــع األطــراف املتدخلــة يف القطــاع 

مــن اجــل مزيــد ضــان ازدهــاره.

إهمــال  هنــاك  شــبوري:   دنيــا 
ــد  ــال وال ب ــة للعم ــب االجتماعي للجوان

مشــتركة اتفاقيــة  مــن 
 وذكــرت األخــت دنيــا شــبوري عــن النقابــة األساســية 
“ســميت كونكــرت” أن قطــاع املعــادن مهــم يف االقتصــاد 
ــا  ــورا مه ــاع تط ــذا القط ــهد ه ــث يش ــي حي التون
إىل  يتجــاوزه  بــل  الحــريف  العمــل  يقتــرص عــى  ال 
العمــل التكنولوجــي املعقــد ومنهــا األجهــزة الخاصــة 
بالطائــرات الحربيــة. وقالــت األخــت الشــبوري يف 
ــغل  ــن ش ــق مواط ــاع يخل ــادن ان القط ــح للمع ترصي
ويســاهم يف خلــق النمــو. ووضحــت انــه مقابــل هــذا 
التطــور مازالــت حقــوق العــال يف القطــاع مهضومــة، 
ــازال  ــر م ــان األج ــال ف ــة للع ــاءة العالي ــم الكف فرغ

ــن اإلدارة  ــة ب ــا يف العاق ــب متام ــاين غائ ــي واإلنس ــق االجتاع ــت ان العم ــا. وقال ضعيف
والعــال. وبينــت ان اإلدارة ال تهتــم لحيــاة العامــل  وال تــرى إال مــا ميكــن ان ينتجــه وعــدد 
ــف جــدا  ــا ان األجــر ضعي ــي يجــب ان ينجزهــا. وذكــرت األخــت دني ســاعات العمــل الت
مقارنــة بالقطــاع وقالــت ان األجــر هزيــل ال ميكــن مــن العيــش ودعــت اىل رضورة اتفاقيــة 
قطاعيــة خاصــة بقطــاع الطــران مشــرة اىل ان مســتوى التأجــر الحــايل يحــرم العــال مــن 

ــم. حقوقه

روضــة العبيــدي: القطــاع فــي نمــو وال 
بــد مــن مزيــد التاطيــر والتعــاون

وذكــرت األخــت روضــة العبيــدي مــن النقابــة األساســية لرشكــة »SEA LATELEC«  أن 
ــت أن  ــل. وبيّن ــن العم ــر م ــتوجب الكث ــران يس ــاع الط ــام يف قط ــي الع ــاخ االجتاع املن
القطــاع مهمــش حيــث ينشــط فيــه حــوايل 42 مؤسســة غــر انــه ال توجــد اتفاقيــة مشــرتكة 
تنظمــه. وقالــت األخــت روضــة العبيــدي يف ترصيــح للمعــادن  أن مســتوى التأجــر ضعيــف 
و يختلــف مــن مؤسســة إىل أخــرى  وهــو مــا يفــرس تطبيــق عــدة اتفاقيــات عــى قطــاع 
واحــد. وأشــارت  العبيــدي إىل أن الجامعــة العامــة بــدأت تتخــذ الخطــوات الازمــة من اجل 
تاطــر النقابــات بالقطــاع، ودعــت إىل رضورة تســارع هــذه الخطــوات وتكثيفهــا مــن اجــل 
ــت  ــية. وتحدث ــات األساس ــف النقاب ــن مختل ــيق ب ــاون والتنس ــع التع ــة ودف ــد اإلحاط مزي
العبيــدي عــن وجــود التنســيق بــن جميــع الــرشكات املصنعــة بتونــس،  وعــن واقــع القطــاع 
ذكــرت األخــت العبيــدي ان القطــاع يف تطــور ومنــو متواصــل وان الــرشكات العاملــة فيــه 
تقــوم بالتوســعة بشــكل مســتمر وهــو مــا يعنــي وجــود أربــاح. وتحــدث عــن وجــود تطــور 
ثقــة املســتثمرين األجانــب يف الكفــاءة التونســية حيــث أصبحــت الرشكــة األم تعتمــد عــى 
مــا يصنــع يف تونــس مبــارشة ودون تدقيــق بعــد ان كانــت كل األجــزاء املصنوعــة تخضــع 
ــور  ــس يف تط ــج يف تون ــي تنت ــات الت ــدد املنتج ــت ان ع ــتعالها. وبين ــل اس ــة قب للمراقب
ــاع يف  ــادي للقط ــع االقتص ــي ان الوض ــا يعن ــو م ــس وه ــد لتون ــاريع جدي ــناد مش ــرب إس ع
منــو. ودعــت األخــت العبيــدي إىل رضورة وضــع اتفاقيــة مشــرتكة للقطــاع تضمــن حقــوق 

العــال الذيــن بينــوا قدرتهــم العاليــة مــا مكــن الــرشكات مــن تحقيــق األربــاح.
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المعادن

إرادة تونسية لنقل المصنع
ــد  ــنة 2008 وق ــة س ــت بالجه ــورة تأسس ــة املذك ــع ان الرشك ــد الوقائ وتفي
ــة ومــن  ــازات مــن الدول ــد االمتي ــس عــى عدي ــا بتون ــت حــال حلوله حصل
الســلطة الجهويــة قصــد تشــجيعها عــى االســتثار حيــث كان مــن املنتظــر 
وفــق االتفــاق املــربم بــن الدولــة والرشكــة ان تشــغل املؤسســة حــوايل 2000 
ــك بســبب  ــاق مل ينجــز وذل ــر ان هــذا االتف ــول ســنة 2010. غ ــل بحل عام
اإلدارة التونســية حيــث قامــت الرشكــة األملانيــة بتعيــن إدارة جــل أعضائهــا 
ــة األوىل إىل  ــذ الوهل ــن ســعوا من ــي والذي مــن إحــدى املــدن بالوطــن القب
نقــل الرشكــة إىل جهتهــم. وتعللــت اإلدارة الجديــدة بغيــاب الكفــاءة يف جهــة 
الــكاف. واتهمــت الوثيقــة اإلدارة التونســية للمصنــع بإبــاغ اإلدارة العامــة 
يف أملانيــا مبعطيــات مغلوطــة حــول اإلرضابــات وحــول عــدم االنضبــاط 

لــدى العــال وأمــام كل هــذه املغالطــات قــررت الرشكــة األم عــدم القيــام 
بأعــال التوســعة يف جهــة الــكاف واختــارت الجهــة املعنيــة لتوســيع نشــاط 
املصنــع األصــي بجهــة الــكاف. وأمــام غيــاب التوســعة فــان العــدد الجمــي 
للعــال مل يتجــاوز 400 عامــل. ومــا زاد الطــن بلــة هــو قــرار اإلدارة العامــة 

األملانيــة خفــض عــدد العــال إىل 200 عامــل ســنة 2015. 

جهد وكفاءة ولكن...
ــية  ــة األساس ــان النقاب ــروف ، ف ــذه الظ ــم كل ه ــه رغ ــة ان ــاء يف الوثيق وج
حرصــت عــى تحفيــز العــال وبــث الحاســة فيهــم مــن اجــل رفــع اإلنتــاج 
ــد  ــازات ق ــا وان كل االمتي ــم عل ــا حصــل رغــم الوضــع الغــر مائ وهــو م
منحــت للفــرع الجديــد يف الوطــن القبــي والــذي بلــغ حجــم االنتــداب فيــه 

حــوايل 1500 عامــل.

عندما تختار اإلدارة رضب االستقرار ودميومة العمل

تاعب اإلدارة التونسية لشركة كوروباست
يعصف بمواطن الشغل في الكاف

ــا يتمثــل فــي عمــل اإلدارة التونســية للشــركة علــى ضربهــا  تشــهد شــركة “كوروباســت” بالــكاف وضعــا غريب
وإفاســها لتبريــر نقلهــا إلــى جهــة أخــرى وفــق مــا ذكرتــه وثيقــة نقابيــة تحصلــت المعــادن علــى نســخة منهــا. 
ــل  ــة نق ــر واضح ــباب غي ــرروا ألس ــت ق ــركة كوروباس ــي ش ــيرين ف ــة أن المس ــواردة بالوثيق ــات ال ــد المعطي وتفي
ــذ  ــيين ونب ــن كافــة التونس ــن تضام ــرض م ــا يفت ــم م ــي. ورغ ــن القبل ــى الوط ــكاف إل ــن جهــة ال ــة م المؤسس
الجهويــات المقيتــة وإعــاء رايــة تونــس دون انحيــاز او تعصــب ألي جهــة، فــإن المســؤولين التونســيين اتخــذوا قــرارا 
ــة  ــة ممنهج ــيون خط ــيرون التونس ــج المس ــم انته ــذ إرادته ــي،  ولتنفي ــاء وطن ــؤولية وانتم ــس مس ــن ح ــم ع ال ين

ــركة. ــة الش ــل وجه ــرورة تحوي ــا بض ــي ألماني ــركة األم ف ــاع الش ــه إلقن ــرع وإفاس ــرب الف لض
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المعادن
وتجــدر اإلشــارة إىل ان املؤسســة قــد تحصلــت يف أكتوبــر مــن الســنة الحاليــة 
عــى شــهادة الجــودة  غــر أن ذلــك مل مينــع اإلدارة املركزيــة يف أملانيــا مــن 
ــه إىل الجهــة الســاحلية وهــو مــا يعنــي  قــرار وقــف مــرشوع ســكودا ونقل
إنهــاء نشــاط املؤسســة يف الــكاف عــى اعتبــار إن هــذا املــرشوع هــو األخــر 

املتبقــي.

نقل تدريجي للمشاريع
ــاالت  ــل مج ــاريع متث ــدة مش ــذ ع ــى تنفي ــوم ع ــع يق ــان املصن ــر ف وللتذك
منفصلــة ولكنهــا مرتابطــة يف عمليــة اإلنتــاج الرئيســية يف املصنــع األم. وقــد 
ــا  ــم نقله قامــت اإلدارة التونســية بتقســيم املؤسســة اىل عــدة مشــاريع وت
ــل  ــم تحوي ــي ت ــاريع الت ــن املش ــي وم ــن القب ــر إىل الوط ــو األخ ــدا تل واح
ــواه  ــاريع ملحت ــم املش ــد أه ــل اح ــذي ميث ــص ال ــرشوع الق ــد م ــا نج وجهته
ــل.  ــوايل 300 عام ــغ ح ــي تبل ــغيلية الت ــه التش ــايل ولطاقت ــي الع التكنولوج
ــوا  ــد تلق ــكاف ق ــة ال ــن جه ــوان م ــن األع ــددا م ــارة إىل ان ع ــدر اإلش وتج
يف مؤسســة بولينــا التدريــب والتكويــن الــازم لتشــغيل هــذا املــرشوع غــر 
ــا  ــه. ك ــى نقل ــك وأرصت ع ــت كل ذل ــع أهمل ــية للمصن ان اإلدارة التونس
يوجــد أيضــا مــرشوع »كابــل املحــرك«   الــذي انطلــق يف جهــة الــكاف ثــم 
ــذي  ــات ال ــل البطاري ــه رغــم نجاحــه ويوجــد أيضــا مــرشوع كاب ــم تحويل ت
كان مربمجــا يف جهــة الــكاف ونقــل إىل  الوطــن القبــي قبــل بدايــة تنفيــذه.

سياسة الغلق
وأشــارت الوثيقــة إىل ان اإلدارة التونســية للمصنــع قــد اعتمــدت عى سياســة 
ــا  ــاط نهائي ــاء النش ــكاف وإنه ــة ال ــد بجه ــع املتواج ــق املصن ــل يف غل املراح
ــتثار  ــف االس ــا وق ــل ومنه ــدة مراح ــى ع ــق ع ــة الغل ــد خط ــث تعتم حي
يف املصنــع ووقــف االنتدابــات وعــدم تعويــض إي عــون يطــرد او يســتقيل 
ــة املصنــع عــرب  وغيــاب اي مســؤول إداري لتســير املصنــع و إرهــاق ميزاني
مصاريــف ال تعــود عليــه بالنفــع مثــل اســتعال الســيارات مــن قبــل اإلدارة 
املتواجــدة يف الوطــن القبــي ومصاريــف املــواد املكتبيــة واإلعاميــة لــإدارة 

غــر املوجــودة باملصنــع.

جلسة للتوضيح
ــة األساســية للمصنــع واالتحــاد الجهــوي  وأمــام كل مــا تقــدم قامــت النقاب
للشــغل بــكل املحــاوالت للنقــاش والحــوار غــر ان اإلدارة التونســية أرصت 
عــى مواصلــة نهــج الغلــق ولذلــك فــان النقابــة األساســية تســعى بالتعــاون 
مــع  جلســة  عقــد  إىل  واإللكرتونيــك  للمعــادن  العامــة  الجامعــة  مــن 
املســؤولن األملــان لتوضيــح الصــورة وتصحيــح املعلومــات املغلوطــة حــول 
الوضــع الــذي قدمــه املســؤولن التونســين. ومــن املنتظــر ان يتــم االتصــال 

ــاين  ــع املســتثمر االمل ــة لربمجــة جلســة م ــات األملاني بالنقاب

 األخ إبراهيم القاسمي: 
قرار نقل المصنع شخصي 

ونسعى لتوضيح الصورة 
للشركة األم

إبراهيــم  األخ  وقــال 
الكاتــب  القاســمي 
ــوي  ــام لاتحــاد الجه الع
ان  بالــكاف  للشــغل 
الرشكــة تأسســت منــذ 
كان  وانــه   2008 ســنة 
مــن املفــرتض ان تشــغل 
عامــل   2000 حــوايل 
الجهــات  غــرار  عــى 
ــكاف  ــة ال ــاورة لجه املج
وباجــة  ســليانة  مثــل 
ــس  ــا نف ــر به ــي تتوف الت
الظــروف. وقــد انطلقــت 
يف  فعليــا  املؤسســة 
توفــر  وســط  النشــاط 
املامئــة  الظــروف  كل 

مــن يــد عاملــة كفئــة وحوافــز وتشــجيعات وكانــت األمــور تســر بشــكل 
ــل  ــررت نق ــة وق ــا تجــاه الجه ــررت اإلدارة نقــض تعهداته ــد إىل ان ق جي
ــرار  ــب العــام،  ان الق ــن األخ الكات ــي. وب ــة الوطــن القب ــع إىل جه املصن
شــخيص وال عاقــة لــه بالظــروف العامــة او مبنــاخ العمــل او توفــر رشوط 
النجــاح والدليــل عــى ذلــك ان املصانــع التــي تأسســت يف الجهــات 
القريبــة واملجــاورة لجهــة الــكاف تشــهد نجاحــا وازدهــارا اقتصاديــا 
ــاخ العمــل. ووضــح األخ  ــة حــول من ــا ينفــي كل الحجــج الواهي وهــو م
إبراهيــم القاســمي ان بعــض املســؤولين مــن اإلدارة التونســية للمصنــع 
ــة  ــط الرشك ــق مبحي ــخصية تتعل ــباب ش ــع ألس ــل املصن ــرار نق ــذوا ق اتخ
ــه. وبــن ان الرشكــة أخــذت تخــل بكــراس الــرشوط  ــة وســائل الرتفي وقل
ــاظ  ــذي يقــي بالتوســعة والحف ــد التأســيس وال ــم إمضــاؤه عن ــذي ت ال
ــو األخــر إىل الجهــة  عــى املؤسســة، وقــد تــم نقــل املشــاريع الواحــد تل
املذكــورة دون ســبب مقنــع. وأكــد األخ الكاتــب العــام عــى غيــاب 
األســباب املوضوعيــة لقــرار النقلــة مشــرا إىل ان الرشكــة مازالــت إىل اآلن 
تعــّول عــى مصنــع الــكاف يف تصنيــع املنتجــات املعقــدة او التــي تفشــل 
ــر  ــب يف األم ــد والغري ــع الجدي ــة يف املصن ــودة املطلوب ــا بالج يف  إنتاجه
ــع  ــم املصن ــم باس ــكاف  يت ــة ال ــع يف جه ــذي يصن ــوج ال ــر املنت ان تصدي
الجديــد. وعــن الخطــوات القادمــة بــن األخ الكاتــب العــام ان الجلســة 
ــع باملحافظــة عــى  ــة الشــغل التزمــت اإلدارة التونســية للمصن يف تفقدي
املصنــع غــر ان هــذا االلتــزام مل يرتجــم عــى ارض الواقــع حيــث واصلــت 
اإلدارة نفــس الســلوك واملتمثــل يف وقــف املــواد األساســية ومواصلــة نقــل 
ــاري الكاتــب العــام  املعــدات. وبــن األخ القاســمي ان األخ الطاهــر الربب
ــرب  ــة األم ع ــل بالرشك ــد اتص ــك ق ــادن واإللكرتوني ــة للمع ــة العام للجامع
ــر ان  ــن املنتظ ــه م ــال ان ــة. وق ــات األملاني ــرب النقاب ــا ع ــات بعضه مراس
ــد  ــة عق ــرا إىل إمكاني ــة مش ــام القادم ــال األي ــع خ ــة املصن ــل صاحب تح

جلســة معهــا لــرشح األمــور وإيجــاد الحلــول. 
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اســتطاعت بطحــاء محمــد علــي ان تكــون قلــب الحــدث الفتــة بذلــك أنظــار كل 
المتتبعيــن خاصــة وان االتحــاد علــى أبــواب مؤتمــر قــادم يرجــح ان يضــرب موعدا 
مــع التاريــخ. ولمعرفــة واقــع منظمــة الشــغيلة ومســتقبل العمــل النقابــي فــي 
الفتــرة القادمــة التقــت المعــادن بــاألخ نــور الديــن الطبوبــي األميــن العــام 

المســاعد المســؤول عــن قســم النظــام الداخلــي وكان الحــوار التالــي:

ــد  ــى بع ــن عل ــغل ونح ــي للش ــام التونس ــاد الع ــع االتح ــم وض ــف تقي  كي
ــي؟ ــر الوطن ــن المؤتم ــة م ــابيع قليل أس

مــن املعلــوم أن االتحــاد العــام التونــي للشــغل منظمــة جاهريــة تضــم كافــة 
ــع   ــى الجمي ــة ع ــة منفتح ــي منظم ــم وه ــاربهم وتوجهاته ــف مش ــين مبختل التونس
ــر  ــن مظاه ــايف وم ــيايس و الثق ــي والس ــا االجتاع ــر مبحيطه ــي ان تتأث ــك الطبيع ولذل
هــذا التأثــر والتفاعــل مــع املحيــط هــو مــا وجــده االتحــاد  أمامــه مــن مهــام 
ــدا يف ظــل  ــا معق ــي شــهدت وضع ــرتة األخــرة والت ــات جســيمة خاصــة يف الف وتحدي
ــي  ــادة  والهامشــية الت ــية الح ــات السياس ــرتدي املتســم بالتجاذاب الوضــع الســيايس امل
ــا األساســية وامللفــات الجوهريــة. وقــد وجــد االتحــاد مهتــا  ال تتمحــور حــول القضاي
وفاعــا يف القضايــا الوطنيــة وأبرزهــا  امــن البــاد ومقاومــة اإلرهــاب والخيــارات الكــربى 
منهــا منظومــة الصحــة والتعليــم ومســالة العدالــة االجتاعيــة التــي متــر عــرب العدالــة 
الجبائيــة والتــي قطــع فيهــا االتحــاد خطــوات مهمــة ومازالــت. كــا  قــام االتحــاد أيضــا 
ــار وتقــدم يف حــل عــن مشــاكل اجتاعيــة ناتجــة عــن مراكمــة  بتحريــك ونفــض الغب
ســنوات مثــل التشــغيل الهــش وعــال املناولــة. كــا قــام االتحــاد خــال الفــرتة الســابقة 
مبراجعــة عــدة أنظمــة أساســية خاصــة يف بعــض األســاك يف الوظيفــة العموميــة. 
ــي  ــدور الوطن ــن ال ــن الجمــع ب ــرتة األخــرة م ــة ان االتحــاد متكــن خــال الف والحقيق
والــدور االجتاعــي خاصــة عندمــا قــاد الحــوار الوطنــي اثــر أزمــة خانقــة كادت 
تعصــف مبصــر البــاد وتذهــب بهــا إىل منزلقــات خطــرة مقــل مــا حصــل ويحصــل يف 
دول الجــوار غــر ان  ثقافــة التونــي التــي هــي ثقافــة اعتــدال وتســامح ودو االتحــاد 

ــا مــن املنزلقــات الخطــرة.  العــام التونــي للشــغل قــد أنقــذا بادن

انتهــت  االجتماعــي  التوتــر  مــن  نوعــا  األخيــرة  الفتــرة  شــهدت  لقــد 
القادمــة؟ المرحلــة  األجــور  فــي  الزيــادة  علــى  باالتفــاق 

يف الحقيقــة اعتقــد  أن املخاطــر مازالــت محدقــة بتونــس الن األزمــة يف تونــس أزمــة 

ــة  ــل كمجموع ــي تعم ــة الت ــال أداء الحكوم ــن خ ــه يف م ــا ناحظ ــو م ــية وه سياس
مكونــات سياســة وليــس كحكومــة متجانســة يف الخيــارات والتصــورات فالوضــع يشــبه 
عــدة تصــورات ايدولوجيــة داخــل نفــس الحكومــة  وتعمــل كل ايدولوجيــا  عــى فــرض 
ــر  تراجــع  ــا يف الفــرتة األخــرة اث ــا شــهدته بادن ــا بالنســبة مل نفســها دون تنســيق. أم
الحكومــة عــن اتفــاق الزيــادة يف األجــور يف الوظيفــة العموميــة ورغــم خطــورة اإلجــراء 
الــذي يــرب  ثقافــة السياســة التعاقديــة وميــس مــن  مصداقيــة التفــاوض فقــد متكــن 
ــة  ــاظ عــى املكاســب املادي ــن الحف ــة ب ــرب املوازن ــة ع ــن حســن إدارة األزم االتحــاد م
ــي  ــدور لوطن ــد تجســم ال ــاد وق ــه الب ــذي متــر ب لألجــراء ومراعــاة الظــرف الخــاص ال
ــن  ــاث األوىل م ــهر الث ــادة إىل األش ــن الزي ــل جــزء م ــى تأجي ــازل ع ــرب التن ــاد ع لاتح
الســنة القادمــة وهــو ســهل األمــر عــى الحكومــة ومكناهــا مــن تخفيــف كتلــة األجــور 
يف امليزانيــة. فالــدور الوطنــي ومراعــاة املصلحــة الوطنيــة ليــس شــعارا بــل هــو قناعــة 

منارســها.

ونحــن علــى أبــواب المؤتمــر الوطنــي مــاذا ســيحمل المؤتمــر القــادم ن 
ــرأة  ــباب والم ــع للش ــل أوس ــب بتمثي ــن يطال ــاك م ــة وان هن ــد خاص جدي

داخــل القيــادة المركزيــة؟
مــن الطبيعــي ان  وزن االتحــاد العــام التونــي للشــغل كمنظمــة جاهريــة لهــا تاريخها 
يجعــل األعنــاق ترشئــب للمؤمتــر القــادم واســتمع مــن حــن إىل أخــر عديــد التأويــات 
ــاد يف  ــه يف االتح ــرش انف ــاول ح ــرف مل يح ــد ط ــه ال يوج ــول ان ــن الق ــراءات وميك والق
محاولــة لحيــازة موقــع داخــل املنظمــة وهــو أمــر مفهــوم وقــد تكــون كــرة الرتشــحات 
ظاهــرة صحيــة. غــر ان الثقافــة التــي تعــود عليهــا النقابــن وتربــوا عليهــا هــي ثقافــة 
ــا  ــة. وأن ــك الحقيق ــان ال احــد ميل ــة ب ــع وجــود قناع ــق م ــة التشــاركية والتواف الصياغ
عــى يقــن بــأن النقابيــن عندمــا يحســون بوجــود مخاطــر تهــدد االتحــاد ســيرتكون كل 
خافاتهــم ويتمســكون باالتحــاد مثلــا حصــل يف مؤمتــر طربقــة حيــث كانــت خيــارات 
النقابــن خيــارات صائبــة ونحــن نأمــل ان يكونــوا مقتنعــن بأداء القيــادة التــي اختاروها 
والتــي واجهــت تحديــات صعبــة يف ظــل الوضــع العــام  يف البــاد واســتحقاقات الثــورة.  
ومــا أريــد التأكيــد عليــه هــو ان املؤمتــر ســيكون مهرجانــا يف حجــم االتحــاد وهدفنــا 
ــدم وســاق إلنجــاح املؤمتــر يف  األول هــو صياغــة املضامــن ونحــن نعمــل االن عــى ق
مســتوى املضامــن ورســم األهــداف الحقيقــة للمرحلــة املقبلــة. أمــا بالنســبة للمســالة 
ــم  ــح ه ــن ترش ــد ان كل م ــر واعتق ــل املؤمت ــن مراح ــة م ــر مرحل ــي آخ ــة فه االنتخابي
ــع  ــى صن ــن ع ــن القادري ــدرات واملناضل ــج بالق ــذي يع ــاد ال ــات االتح ــاء وبن ــن أبن م
ــال  ــوف وإدخ ــق الصف ــات وش ــى االخرتاق ــن ع ــن راه ــفيه كل م ــى تس ــم ع توافقاته
البلبلــة، فالنقابيــون مييــزون بــن مــن لديــه عقيــدة نقابيــة وتاريــخ نضــايل وبــن مــن 
لديــه حســابات سياســية ال تخــدم االتحــاد وال ميكــن لهــا الركــوب عــى العمــل النقــايب. 

   األخ نور الدين الطبويب 

األزمة في تونس أزمة سياسية والنقابيون 
قادرون على صياغة توافقاتهم وتسفيه 

المتربصين باالتحاد
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المعادن

ــي  ــام ف ــي الع ــاخ االجتماع ــم المن ــف تقي  كي
القطــع الخــاص؟

معقــدا  وضعــا  تونــس  يف  الخــاص  القطــاع  يشــهد 
ــد االجتاعــي واالقتصــادي. فعــى  ــا عــى الصعي وصعب
ــاك  ــاك مؤسســات أغلقــت وهن ــد االقتصــادي هن صعي
ــاك  ــقيق وهن ــد ش ــول اىل بل ــارت التح ــات اخت مؤسس
ــة  ــن املحافظ ــت م ــاط ومتكن ــت النش ــات واصل مؤسس
عــى دميومتهــا. والحقيقــة ان الوضــع االقتصــادي العــام 
قــد تأثــر بشــكل كبــر بالوضــع األمنــي و الســيايس 
ــع  ــان الواق ــا ف ــتقرار. وعموم ــدم االس ــم بع ــذي اتس ال
ــاق  ــل إغ ــع تواص ــة م ــتقر خاص ــر مس ــادي غ االقتص
ــان  ــارة ف ــغل. ولإش ــن الش ــارة مواط ــات وخس املؤسس
ــان  ــض األحي ــن يف بع ــي تب ــمية  الت ــات الرس اإلحصائي
تطــورا يف القطــاع ،تختلــف عــن الواقــع حيــث تكفــي 
الســنوات  خــال  يشــهد  مل  قطاعنــا  ان  اىل  اإلشــارة 
ــا  ــدة. أم ــة جدي ــاب أي مؤسس ــة انتص ــس املاضي الخم
ان  الطبيعــي  مــن  فانــه  االجتاعــي  الجانــب  عــن 
ينعكــس الوضــع االقتصــادي الصعــب عــى الواقــع 

االجتاعــي حيــث تــؤدي عمليــات الغلــق او النقلــة اىل خلــق أوضــاع اجتاعيــة 
ــات. ــال والنقاب ــق الع ــة تره صعب

ولكــن هنــاك مــن يتهــم الطــرف النقابــي بالتســبب فــي رحيــل 
الشــركات وتعطــل االســتثمار؟

هــذا الــكام عــار مــن الصحــة فعــى صعيــد وطنــي عــام لعــب االتحــاد العــام 
التونــي للشــغل دوراا مركزيــا يف الدفــع نحــو االســتقرار الســيايس عــرب الحــوار 
الوطنــي وهــو مــا جعلــه يتــوج بجائــزة نوبــل للســام والجميــع يعــرف ان دور 
االتحــاد كان حاســا يف نقــل البــاد إىل بــر األمــان وتجنيبنــا منزلقــات مجهولــة 
النتائــج. امــا عــى صعيــد املؤسســات فــان الواقــع اثبــت انــه كلــا وجــدت نقابــة 
تؤطــر العــال اال وكان الوضــع االجتاعــي مســتقرا وكان املنــاخ االجتاعــي 
ــول للمؤسســات ويف  ــات األساســية يف إيجــاد الحل ــد ســاهمت النقاب اســلم.  وق
الحفــاظ عــى مواطــن الشــغل. وأود هنــا توضيــح مســالة مهمــة وهــي ان رضورة 
التمييــز بــن التحــركات النقابيــة املؤطــرة وبــن التحــركات الشــعبية واالحتجاجات 
االجتاعيــة التــي نتجــت عــن وضــع جديــد مــا بعــد الثــورة. ويف اعتقــادي فــان 
ــق  ــى عات ــاة ع ــت ملق ــة ليس ــات املرشوع ــع االحتجاج ــل م ــؤولية التعام مس
ــا والتــي  االتحــاد الــذي بــل هــي مســؤولية الحكومــة واألحــزاب الحاكمــة حالي

ــى ارض  ــذ ع ــي مل تنف ــود الت ــن الوع ــر م ــت الكث قدم
الواقــع. 

هنــاك مفاوضــات اجتماعيــة مرتقبــة فمــا هــي 
اســتعدادات القطــاع ومــا هــي أهــم المطالــب؟

ــات  ــارة اىل ان املفاوض ــرورة اإلش ــن ال ــه م ــد ان واعتق
كانــت محــل اتفــاق ممــى بــن منظمــة األعــراف 
واالتحــاد العــام التونــي للشــغل غــر ان األعــراف 
تراجعــوا عــن اتفاقاتهــم ألســباب خارجــة عــن إرادة 
االتحــاد والحقيقــة ان عــدم االلتــزام باالتفاقــات أصبــح 
ميــزة خــال الفــرتة األخــرة. فكــا يعــرف الجميــع 
ــادة يف أجــور  فــان الحكومــة تراجعــت عــن اتفــاق الزي
العاملــن يف الوظيفــة العموميــة وهــو مــا شــجع األعراف 
عــى نفــس التمــي بحجــة الظــرف االقتصــادي الصعــب. 
وهــي حجــة نرفضهــا عــى اعتبــار وعينــا بالوضــع 
االقتصــادي وبــرورة التضحيــة غــر إننــا نــرى مــن 
ــن  ــا م ــدو واضح ــذي ال يب ــاء ال ــم األعب ــروري تقاس ال
ــال  ــن الع ــدم متك ــات وع ــن االتفاقي خــال الرتاجــع ع
مــن حقهــم يف الزيــادة. وبالعــودة اىل ســؤالك ال بــد 
مــن القــول ان االســتعداد متميــز وقــد تــم عــرب سلســلة متعــددة مــن النــدوات 
والتكويــن وعــرب تحضــر املقرتحــات والبدائــل. أمــا عــن أهــم املطالــب فاعتقــد 

ــة. ــة االجتاعي ــو العدال ــايس ه ــا األس ان مطلبن

ــي  ــه ف ــتركزون علي ــذي س ــي ال ــاوض األساس ــور التف ــو  مح ــا ه  م
ــة؟ ــات االجتماعي ــاق المفاوض ــال انط ح

هــذه املفاوضــات عاديــة واملتهــا الظــروف فعــى مســتوى القانــون والترشيعات 
ــة ال  ــة بالي ــل عــى منظومــة ترشيعي ــة التعوي ــح مــن غــر املمكــن مواصل أصب
تســتجيب اىل متطلبــات املرحلــة وال تتــاىش مــع املتغــرات التــي عرفهــا القطــاع 
ــاىش  ــح ال يت ــذي  أصب ــي ال ــف املهن ــك التصني ــة عــى ذل ــن األمثل الخــاص وم
مــع جــل القطاعــات   خاصــة مــع التطــور التكنولوجــي وتطــور هيكلــة العــال 
ــات  ــان الترشيع ــك ف ــا ولذل ــة وتنوعه ــهائد العلمي ــي الش ــدد  حام ــاع ع وارتف
ــان األجــر  ــا ف ــاءة. وعموم ــد والكف ــأة الجه ــة ال متكــن مــن ضــان مكاف الحالي
ال يتــاىش مــع الجهــد املبــذول خاصــة يف قطاعــات تعتمــد عــى تكنولوجيــات 
ومعــارف عاليــة. وهــو مــا يســتوجب مراجعــة نظــام التأجــر وتحريــر العــال 

مــن مربــع األجــر الضعيــف

األخ عبد العزيز العرفاوي:

التشريعات البالية جعلت األجر ضعيفا
والطرف النقابي ضامن لاستقرار

ــاور  ــرز مح ــة اب ــؤ. ولمعرف ــة والتلك ــة المماطل ــا نتيج ــال انتظاره ــة ط ــة مرتقب ــات اجتماعي ــى مفاوض ــاص عل ــاع الخ ــل القط  يقب
ــي  ــام ف ــي الع ــادي واالجتماع ــع االقتص ــن الوض ــا ع ــة فض ــذه الجول ــك له ــادن و اإللكتروني ــة المع ــم جامع ــات وتقيي المفاوض
ــك وكان  ــادن واإللكتروني ــة للمع ــة العام ــو الجامع ــاوي  عض ــزي العرف ــد العزي ــادن األخ عب ــرية المع ــت نش ــاص التق ــاع الخ القط

ــي: ــوار التال الح
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وكان املصنــع قــد شــهد أزمــة ماليــة نتيجــة تراكــم 
ديونــه وعــدم قدرتــه عــى الحصــول عــى قــروض 
مــن البنــوك لتمويــل نشــاطه وهــو مــا يهــدده وتعــود 
ــي  ــادي الت ــاح االقتص ــة االنفت ــة إىل سياس ــباب األزم أس
بتوريــد  ســمحت  والتــي  الســابق،  النظــام  مارســها 
ــة.  ــوق الداخلي ــع يف الس ــة املصن ــد ورضب مكان الحدي
ــد  ــة بع ــات املتعاقب ــد الحكوم ــر يف عه ــم األم ــم تفاق ث
ــات  ــذه الحكوم ــت ه ــث تجاهل ــي  2011حي 14 جانف
ــة،  ــول جدي ــع وأغفلــت البحــث عــن حل ــة املصن وضعي
كــا ســمحت بتصديــر الخــردة مصــدر املــادة األساســية 
ــادة  ــد العشــوايئ مل ــن تواصــل التوري ــع فضــا ع للمصن
الحديــد وهــو مــا زاد يف تعقيــد أوضــاع املصنــع. وأمــام 
هــذه الوضعيــة وبعــد التحــركات النضاليــة الكثــرة التــي 
قــام بهــا الطــرف النقــايب تــم االتفــاق عــى البحــث عــن 

رشيــك اســرتاتيجي لاســتثار يف املصنــع وقــد وضــع لذلــك كــراس رشوط تــم 
ــه بــن النقابــة والطــرف الحكومــي  وتــم إعــان طلــب عــروض  االتفــاق حول

دوليــة. اثــر ذلــك تقــدم عــرض وحيــد ملســتثمر أجنبــي ال 
ــام  ــاد الع ــض االتح ــد رف ــرشوط. وق ــراس ال ــتجيب لك يس
التونــي للشــغل هــذا العــرض بعــد ان اعتــربه غــر 

ــرشوط. ــراس ال ــق لك مطاب

استعداد للتفاعل االيجابي والتزام بالقانون
ــة  ــام للجامع ــب الع ــاري الكات ــر الربب ــر األخ الطاه  وذك
العامــة للمعــادن واإللكرتونيــك أن الجامعــة ترفــض العرض 
املقــدم عــى اعتبــار تنافيــه مــع مضمــون كــراس الــرشوط 
وهــو مــا يجعــل األمــر خارجــا عــن القانــون. وبــن 
ــه يف  ــاق حول ــم االتف ــاري أن االتحــاد متمســك مبــا ت الربب
كــراس الــرشوط بــن الطــرف النقــايب والحكومــة واعتــاد 
املقاييــس املعتمــدة الختيــار املســتثمر االســرتاتيجي عــى 
اعتبــار أن تلــك الــرشوط مثلــت خاصــة لجهــد كبــر 
ولدراســة معمقــة تــم فيهــا دراســة إنجــاح الرشاكــة واملحافظــة عــى املصنــع 
والقطــاع. وقــال األخ الكاتــب العــام أن الطــرف النقــايب مســتعد لدراســة كافــة 

مصنع الفوالذ مبنزل بورقيبة

العرض االيطالي ال يستجيب للمعايير 
القانونية وعلى الحكومة إيجاد الحلول

مازالــت وضعيــة مصنــع الفــوالذ بمنــزل بورقيبــة تــراوح مكانهــا حيــث تتواصــل أزمــة المصنــع بعــد تعــذر الحصــول 
علــى شــريك اســتراتيجي قــادر علــى تمويــل المصنــع وإعادتــه إلــى ســالف نشــاطه. 

الشريك الوحيد الذي 
تقدم اثر طلب العروض 

ال ينسجم مع كراس 
الشروط وتحدث عن 

الجوانب الفنية التي تبين 
نية المستثمر مبرزا أن 
الكراس تضمن شرط 

إنتاج 800 ألف طن  كحد 
أدنى، غير ان العرض 
المقدم تضمن إنتاج 
بقيمة 600 ألف طن
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الحلــول والتفاعــل االيجــايب مــع املقرتحــات التــي مــن شــانها ان تطــور املصنــع 
وتحافــظ عــى دميومتــه. وأكــد الرببــاري عــى أهميــة بقــاء الصبغــة العموميــة 
للمصنــع عــى اعتبــار انــه مكســب وطنــي يلعــب دورا اقتصاديــا مهــا. 
وتحــدث الطاهــر الرببــاري عــن الــدور االســرتاتيجي ملصنــع الفــوالذ مشــرا إىل 
ــن  ــر م ــذي يضــم أك ــاء ال ــاع البن ــى قط ــة ع ــد للمحافظ ــن الوحي ــه الضام ان
600 ألــف عامــل. ودعــا األخ الرببــاري الحكومــة اىل اإلرساع يف إيجــاد الحلــول 

ــط يف هــذا القطــاع.  ــة وعــدم التفري البديل

إخال بكراس الشروط 
وقــال األخ عبــد القــادر فقــر الكاتــب العــام املســاعد لنقابــة اإلطــارات مبصنــع 
ــا  ــو م ــزات وه ــادم التجهي ــم بتق ــة تتس ــرتة صعب ــر بف ــع مي ــوالذ ان املصن الف
ــل  ــا جع ــن وهــو م ــاع حجــم التداي ــن ارتف ــاج  فضــا ع أدى إىل ضعــف اإلنت
املؤسســة يف وضــع صعــب. وذكــر ان الحكومــة رأت ان الحــل يف البحــث 
ــع  ــد  اآلالت ورف ــدف تجدي ــع به ــتثار يف املصن ــرتاتيجي لاس ــك اس ــن رشي ع
اإلنتــاج وبــن ان الطــرف النقــايب قبــل هــذا التمــي الــذي قــد يحفــظ دميومــة 
ــن  ــع رشوط تضم ــا اىل وض ــايب دع ــرف النق ــر ان الط ــا غ ــة وتطويره املؤسس
ــم الجــل  ــد ت ــة اىل إنقــاذ املؤسســة وق ــذي يســعى بجدي ــم ال االســتثار املائ
ــه  ــة. غــر ان ــادة يف رئاســة الحكوم ــة القي ــك وضــع كــراس رشوط مــع لجن ذل
وبعــد ان تــم إعــان طلــب العــروض مل تصــل اىل الحكومــة غــر عــرض وحيــد 
ــن األخ  ــرشوط. وب ــراس ال ــود ك ــن بن ــر م ــل بكث ــف كان مخ ــه ولألس ــر ان غ
عبــد القــادر ان الطــرف النقــايب اعــد مذكــرة تضمنــت عــدة ماحظــات حــول 
العــرض الوحيــد املقــدم عرضتــه عــى القيــادة النقابيــة وعــى رئاســة الحكومــة 
لتبــن موقفهــا مــن الرشيــك. وعــن واقــع الخــردة التــي متثــل املصــدر األســايس 
للمــواد األساســية للمصنــع، أشــار األخ فقــر اىل الخــردة أصبحــت بعــد توقــف 
ــع  ــال ان املصن ــع وق ــية للمصن ــواد األساس ــرز مصــدر للم ــايل إىل اب ــرن الع الف
ــة  ــاء هــذه املــادة وهــو مــا خلــق دورة اقتصادي دأب منــذ عقديــن عــى اقتن
ــة وقــد ســاهمت هــذه املنظومــة يف توفــر املــواد األساســية فضــا عــن  كامل
الــدور البيئــي وحايــة املحيــط مــن مخاطــر الخــردة غــر أن الصعوبــات املالية 
جعلتهــا تعجــز عــن خــاص املزوديــن مــن العاملــن يف القطــاع وهــو مــا خلــق 
مشــكا لــدى املتدخلــن يف هــذا املجــال ولذلــك قــررت الحكومــة الســاح لهــم 
بتصديــر قســط منهــا وهــو مــا رفضــه الطــرف النقــايب عــى اعتبــار ان الخــردة 

مكســب وطنــي ال يجــب لتفريــط فيــه. 

دراسة جاهزة إلعادة النشاط
وقــال األخ ســامي األســود عضــو النقابــة األساســية ملصنــع الفــوالذ ان الرشيــك 
ــرشوط  ــراس ال ــع ك ــجم م ــروض ال ينس ــب الع ــر طل ــدم اث ــذي تق ــد ال الوحي
ــة املســتثمر مــربزا أن الكــراس  ــن ني ــي تب ــة الت ــب الفني وتحــدث عــن الجوان
تضمــن رشط إنتــاج 800 ألــف طــن  كحــد أدىن، غــر ان العــرض املقــدم تضمــن 
ــة   ــب فني ــدة جوان ــود إىل ع ــار  األخ األس ــن. وأش ــف ط ــة 600 أل ــاج بقيم إنت

ــاج يف  ــر اإلنت ــنوات وتطوي ــس س ــرف خم ــة يف ظ ــر الدرفل ــا تطوي ــرى منه أخ
ظــرف 06 ســنوات لتبلــغ 1200 ألــف طــن، وبــن االخ األســود ان مــا تضمنــه 
العــرض مــن جوانــب فنيــة ال ينبــئ بإمكانيــة إيجــاد حلــول. وقــال ان املســتثمر 
لــن يقــوم بتجــاوز الخطــوة األوىل. وقــال األخ عضــو النقابة األساســية ان املصنع 
ســيمثل واجهــة للمســتثمر األجنبــي لتســويق منتجاتــه مــن املؤسســة األصليــة 
التــي ميلكهــا يف بلــده خاصــة وانــه يريــد إذنــا بتصديــر مــادة الخــردة بقيمــة 
45 مليــون دينــار لتذويبهــا  وربــح الفــارق يف األســعار وهــو مــا ينفــي وجــود 
نيــة اســتثار حقيقــي. وقــال األخ األســود ان  الدولــة يف إطــار طلــب العــروض    
ــدى  ــك االســرتاتيجي ل ــا ســتضمن الرشي ــع ك ــايل للمصن ــر امل ســتقوم بالتطه
البنــوك للحصــول عــى قــرض لــرشاء سلســلة اإلنتــاج الجديــدة وهــو مــا يعنــي 
ان الــدور الــذي ســيلعبه الرشيــك هامــش وال يــربر االســتعانة بــه. وذكر األســود 
وجــود دراســة تقدمــت بهــا النقابــة للحكومــة تتضمــن حــا للمؤسســة غــر ان 
املــرشوع رفــض خاصــة يف ظــل مــا كانــت عليــه بادنــا مــن انعــدام االســتقرار 
الســيايس واألمنــي وقــال انــه حــان الوقــت إلعــادة النظــر يف الدراســة. وذكــر 
ان النقابــة طالبــت يف وقــت ســابق مــن الحكومــة طلــب منهجيــة الدولــة يف 
ــت  ــرتاتيجية يف الوق ــدم اي إس ــة مل تق ــر ان الحكوم ــع غ ــع املصن ــل م التعام
الــذي ميلــك الطــرف النقــايب تصــورا واضحــا وكامــا. وقــال األخ الكاتــب العــام 
ــة يف مجــال صناعــة  املســاعد  ان املســالة يف الجوهــر مرتبطــة بسياســة الدول
الفــوالذ ومــا يتضمنــه مــن مواقــف يف مجــال الطاقــة والتعامــل مــع الخــردة 
وتحديــد أســعار حديــد البنــاء و املوقــف مــن احتــكار العــروق غــر ان عــدم 
ــة الوصــول إىل  ــة يف مجمــل هــذه النقــاط عقــد إمكاني وضــوح موقــف الدول
حلــول. وتســاءل األخ الكاتــب العــام املســاعد عــن جــدوى االســتعانة بشــيك 
مادامــت الدولــة ســتقدم هــذه االمتيــازات وبــّن انــه مــن األفضــل للحكومــة 
أن تــدرس بجديــة الدراســة املقدمــة مــن الطــرف النقــايب ألنهــا تتضمــن الحــل.
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شــارك وفــد مــن الجامعــة العامــة للمعــادن واإللكرتونيك يف إشــغال النــدوة الدولية 
التــي نظمهــا االتحــاد الــدويل للصناعــة  باملغــرب مــوىف شــهر نوفمــرب 2016 حــول 
قطــاع صناعــة وتجهيــز الطائــرات. وقــد ضــم الوفــد التونــي االخ الطاهــر الرببــاري 
الكاتــب العــام للجامعــة العامــة للمعــادن فضــا عــن عــدد مــن اإلخــوة النقابين يف 
مختلــف النقابــات األساســية بقطــاع  الطائــرات. وتناولــت الورشــات الوضــع الــدويل 
يف قطــاع صناعــة وتجهيــز الطائــرات خاصــة يف ضــل املنافســة القويــة بــن الــرشكات 
والبلــدان يف هــذا املجــال. وقــد شــهد القطــاع عمومــا انتعاشــة خاصــة بعــد تحــول 
ــم خــال الورشــات  ــة. وت ــرات الحربي ــة الطائ ــن النشــاط اىل صناع ــم م جــزء منه

اإلشــارة اىل ان االســتثارات باملغــرب العــريب تعــد مــن االســتثارات الناجحــة حيــث 
تــم تحقيــق كافــة املــؤرشات املتعلقــة باإلنتاجيــة والجــودة.

كــا تــم خــال النــدوة االتفــاق عــى العمــل عــى إحــداث شــبكة نقابيــة دوليــة يف 
قطــاع الطــران تضــم ممثلــن مــن مختلــف الفــروع وذلــك بهــدف توحيــد الجهــود 
ومزيــد التعــاون. وتجــدر اإلشــارة اىل ان القطــاع موجــود يف تونــس منــذ اكــر مــن 
ــه يعتمــد اىل االن عــدة ترشيعــات شــغلية مختلفــة وهــو مــا  10 ســنوات غــر ان
ــز  ــة وتجهي ــاع صناه ــة بقط ــة خاص ــة قطاعي ــداث اتفاقي ــى اح ــل ع ــرض العم يف

الطائــرات.

ورشة عمل للنقابات  املغربية واألوروبية والتونسية

إحداث شبكات نقابية دولية 
في قطاع الطيران 

أنجــزت الجامعــة العامــة للمعــادن واإللكرتونيــك 
بالتعــاون مــع جامعــة املعــادن األملانيــة ومنظمــة 
فريدريتــش ايــربت عــدة ورشــات تكوينيــة يف مختلــف 
ــم  05 ورشــات  ــاون تنظي ــد شــهد التع املجــاالت  وق
عمــل إســرتاتيجية لتطويــر العمــل النقــايب صلــب 

ــة  الجامع
ــات  ــع النقاب ــل م ــات عم ــة 06 ورش ــم برمج ــا ت  ك
ــغل  ــي للش ــام التون ــاد الع ــة لاتح ــية التابع األساس
املنتصبــة  األملانيــة  الــرشكات  يف  للمعــال  املمثلــة 
بتونــس تهــدف الورشــات  إىل تطويــر وتعزيــز الحــوار 
ايجــاد  محاولــة  و  املؤسســات  داخــل  االجتاعــي 
الحلــول للمشــاكل العالقــة بالتعــاون مــع جامعــة 

عــال املعــادن االملانيــة IGM و  وشــملت الورشــات 
املذكــورة النقابــات الثــاث ملجمــع ليــوين، والنقابــات 
األساســية ملجمــع دراكســلاير، والنقابــة األساســية 
لرشكــة كرمبــارغ شــوبار بباجــة، ونقابتــي يــازايك 
ببنــزرت و قفصــة،  إضافــة إىل النقابــة األساســية 
ــة األساســية لرشكــة كاشــك  لرشكــة ماركــوارت والنقاب

كمبوننــت )نابــل(

ندوات تكوينية
وقــد شــهدت ســنة 2016 العديــد مــن النــدوات 
املعــادن  قطــاع  يف  النقابيــن  لفائــدة  التكوينيــة 
واإللكرتونيــك وقــد حــر  قرابة  150 نقــايب بالرشكات 

املتعــددة الجنســيات والــرشكات التونســية  و قــد 
ــر  ــن املعاي ــة الحــق النقــايب ب ــت املحــاور التالي تناول
الدوليــة و الترشيــع الوطنــي التونــي. واملســار املهني 
ــنة  ــال س ــم خ ــة. ت ــة الجباي ــع و املارس ــن الترشي ب
2016 تنظيــم نــدوة يف إطــار االســتعداد للمفاوضــات 
 2016 مــارس   29 و   28 يومــي  وذلــك  الجاعيــة 
ــوين  ــر قان ــرف خب ــن ط ــة م ــراءة قانوني ــت ق وتضمن
ــراف.  ــة األع ــرف منظم ــن ط ــة م ــاريع املقرتح للمش
وتحليــل و فهــم و محاولــة توحيــد اآلراء يف املشــاريع 
ــارة اىل  ــدر اإلش ــة. وتج ــرف الجامع ــن ط ــة م املقدم
ــاع املنهــج العلمــي  ــدوات اتســمت بإتب ــب الن ان اغل

ــايل.  ــبة ع ــا بنس ــق أهدافه ــا تحق ــا جعله ــو م وه

المعادن في 2016
نشاط مكثف يحقق أهدافه
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متكنــت الجامعــة العامــة للمعــادن واإللكرتونيــك بالتعــاون مــع 
نظرتهــا األملانيــة IG Métal  ومنظمــة فريدريــش ايــربت مــن وضــع 

ــة ســنة 2016.  ــوع طيل ــري ومتن ــج عمــل مشــرتك ث ــذ برنام وتنفي
وقــد تضمــن الربنامــج نــدوات تكوينيــة وورشــات عمــل كان الهــدف 
ــن  ــرب التكوي ــم ع ــر مهاراته ــن وتطوي ــدرات النقابي ــة ق ــا تنمي منه
والتدريــب. وقــد تــم خــال ســنة 2016 انجــاز دراســة تشــمل جميــع 
ــن  ــك و حــوايل 14 نشــاطات م ــادن و اإللكرتوني ــاع املع أنشــطة قط
ورشــات ونــدوات اســتهدفت مختلــف هيــاكل الجامعــة العامــة 
بعــث  و  األساســية  النقابــات  وخاصــة  واإللكرتونيــك  للمعــادن 
ــة  ــة العام ــدت الجامع ــد عق ــاع وق ــة بالقط ــية خاص ــة سداس نرشي
مــع رشكائهــا لقــاءا تقييميــا تــم خالــه تــدارس النتائــج. وقــد حــر 
اللقــاء ممثلــون عــن الجامعــة األملانيــة للمعــادن واملنــدوب املقيــم 

لفريديريتــش ايــربت بتونــس الســيد هرنيــك مايــر. و اثــر اللقــاء تقرر 
مواصلــة التعــاون خــال ســنة 2017 وذلــك بعــد مــا ملــس الــرشكاء 
األملــان جديــة النقابيــن التونســين وانضباطهــم وتفاعلهــم االيجــايب 
مــع التكويــن والورشــات عــرب الحضــور واملســاهمة الفعالــة مــا اثــر 
بشــكل ملمــوس عــى أدائهــم و خاصــة تحقيــق األهــداف املرســومة 
ويتضمــن برنامــج العمــل الجديــد عــددا أوســع مــن األنشــطة 
تضمــن 06 ورشــات عمــل مــع النقابــات األساســية للــرشكات األملانيــة 
املنتصبــة بتونــس و 08 ورشــات عمــل إســرتاتيجية مــع أعضــاء 
الفــروع الجامعيــة و ندوتــن لفائــدة املــرأة العاملــة إضافــة إىل 
ــاع وكاء  ــول قط ــة ح ــاز دراس ــة و انج ــة قطاعي ــدوات تكويني 04 ن

ــا  ــيارات و معداته ــة الس وصناع

جامعة املعادن ورشكائها يف الخارج

نجاح وتواصل التعاون  وبرنامج ثري لسنة 2017

نشرية قطاعية تصدرها الجامعة العامة للمعادن وااللكترونيك  _ ديسمبر 2016



14

المعادن

14

كيف تقيمين واقع المرأة العاملة في تونس؟
ليــس خفيــا ان املــرأة العاملــة مطالبــة مبســايرة العرصنــة 
ــن  ــر م ــام الكث ــا أم ــا يضعه ــف وهــو م ــكل الوظائ ــام ب والقي
ــة  ــا. والحقيق ــى صحته ــر ع ــكل كب ــر بش ــا يؤث ــات مب التحدي
ــون التونــي خاصــة يف جانــب الترشيعــات الشــغلية  ان القان
مــازال ال يلبــي اســتحقاقات املــرأة وال يرتقــى إىل طموحهــا كا 
ان  الترشيعــات املطبقــة عــى ارض الواقــع ال تحــرتم خصوصيــة 
املــرأة وال متيزهــا ايجابيــا  وميكــن الحديــث عــن وجــود نــوع 
مــن الحيــف ليــس فقــط بــن املــرأة والرجــل بــل وأيضــا بــن 
املــرأة واملــرأة باختــاف القطاعــات. فالنســاء العامــات يف 
ــة  ــا يف بقي ــوق ك ــس الحق ــن بنف ــاص ال يتمتع ــاع الخ القط
القطاعــات ومــن ذلــك مثــا عطلــة األمومــة والراحــة الســنوية.

 
مــن  ينبــع  هــل  إليــه  أشــرت  الــذي  الحيــف  هــذا 

التشــريعات؟ تطبيــق  عــدم  مــن  أم  القانــون 
الحقيقــة املســالة مرتبطــة باألمريــن معــا يف الكثــر مــن 
األحيــان فالترشيعــات الشــغلية والقوانــن ليســت منصفــة مــن 
ــح  ــي متن ــن الت ــض القوان ــود بع ــورة وج ــى يف ص ــة وحت ناحي
املــرأة بعــض االمتيــازات فــان الكثــر مــن األعــراف يحجبــون 
هــذه الحقــوق. ويف املقابــل فــان وضــع املــرأة الخــاص 
ــق باملســؤوليات يف  ــا يتعل ــز خاصــة يف م ــا محــل متيي يجعله

ــال. ــا الرج ــي يحتكره ــير الت التس

للرجــل  شــريكة  المــرأة  أن  المفتــرض  مــن 
ومســاوية لــه فــي الحقــوق والواجبــات فمــا هــي 
أســباب هــذا التمييــز الــذي يحــرم المــرأة مــن حقهــا 

فــي التســيير؟
يف الحقيقــة هــذا الســؤال ميثــل شــغلنا الشــاغل وهــو محــور 
ــورات  ــكار وتص ــدة أف ــا اىل ع ــد توصلن ــاتنا وق ــا وورش ندواتن
منهــا العقليــة الذكوريــة التــي تحكــم املؤسســات االقتصاديــة 
وتتحكــم يف اختيــار املســؤولين واملســرين. وقــد يكــون وضــع 
ــزل  ــة يف املن ــة كأم ومســؤولة عــن توفــر الرعاي املــرأة العامل
ــث  ــير حي ــا يف التس ــن حقه ــا م ــل حرمانه ــرز عوام ــد اب اح
تعجــز عــن التوفيــق بــن مختلــف مهامهــا املنزليــة والشــغلية. 
ــات  ــى الرتقي ــول ع ــن الحص ــا م ــرأة يحرمه ــع امل ــل ان وض ب

ــون  ــة. فالقان ــرار يف املؤسس ــير والق ــع التس ــوغ مواق ــن بل ــا م ــي متكنه ــة الت الروري
يتحــدث عــن ســاعات عمــل وعــن نســبة حضــور ال ميكــن للمــرأة ان تحققهــا لطبيعتهــا 
الخاصــة وهــو مــا يعنــي ان املــرشع تغافــل عــن الطابــع الخصــويص للمــرأة ومل مينحهــا 

فرصــة لتحقيــق التقــدم املهنــي

يبــدو أن األمــر ال يختلــف كثيــرا فــي مــا يتعلــق 
ببلــوغ المــرأة إلــى مواقــع القــرار فــي الهيــاكل 

النقابيــة؟
ــة  ــرآة نقابي ــوة كم ــارضة بق ــرأة ح ــح فامل ــر صحي ــذا األم ه
قاعديــة تتحــرك وتنخــرط يف النضــال امليــداين غــر ان الوضــع 
يتعقــد كلــا تعلــق األمــر بتحمــل املســؤولية النقابيــة حيــث 
ــة  ــع قيادي ــوغ مواق ــرأة ببل ــة للم ــروف العام ــمح الظ ال تس
ــا  ــود إىل األســباب ذاته ــك يع ــان ذل ــادي ف ــة ويف اعتق متقدم
ــا  ــاص. ك ــرأة الخ ــع امل ــة وبوض ــة الذكوري ــة بالعقلي املرتبط
تتحمــل القوانــن الشــغلية جــزء مــن املســؤولية يف تأخــر 
املــرأة عــن املواقــع القياديــة حيــث تحارصهــا القوانــن 

ــربوز.  ــاط وال ــن النش ــا م ومتنعه

مــا هــي المطالــب األساســية التــي تمكــن مــن 
تحقيــق المســاواة التامــة والفعليــة بيــن المــرأة 

والرجــل؟
 يف اعتقــادي انــه املطلــب األســايس يتمثــل يف تغيــر القوانــن 
ــود وال تتحمــل  ــف كل الجه ــة تســتوجب تكات ومســالة صعب
املــرأة لوحدهــا مســؤوليتها. ويف هــذا اإلطــار قــد تكــون مامئة 
القوانــن التونســية مــع الترشيعــات الشــغلية الدوليــة خطــوة 
مهمــة وكــربى نحــو تحقيــق هــذه املســاواة، فالترشيعــات 
الشــغلية الدوليــة تضمــن جملــة مــن الحقــوق للمــرأة العاملــة 
ــة  ــا االتفاقي ــا مث ــة ومنه ــب متقدم ــوغ مرات ــن بل ــا م متكنه
الدوليــة املتعلقــة باألمومــة غــر ان بادنــا ال تطبــق هــذه 
ــات والترشيعــات. والحقيقــة ان الترشيعــات الشــغلية  االتفاقي
ــل  ــرأة ب ــوق امل ــط بحق ــق فق ــر ال تتعل ــتوجب التغ ــي تس الت
ــا  ــب تغره ــات الواج ــن و الترشيع ــن القوان ــر م ــاك الكث هن

ــع. بعــد ان أصبحــت غــر ملامئــة للواق

القطــاع  فــي  االجتماعــي  الواقــع  تقيميــن  كيــف 
الخــاص؟

واقــع القطــاع الخــاص مــازال متأخــرا كثــرا يف عديــد املجــاالت 
ومنــه التمثيــل النقــايب وحقــوق العــال وتطويــر الترشيعــات 
ومامئتهــا مــع الترشيعــات الدوليــة فضــا عــن سياســة التأجــر 
ووصــوال إىل غيــاب التشــاركية يف املؤسســات وهــي كلهــا محاور 
للعمــل. فــا نطلبــه كنقابيــن بســيط وهــو منــح العــال حقوقهــم وفــق الجهــد املبــذول 
وتســير املؤسســة بصفــة تشــاركية عــى قاعــدة الحــوار االجتاعــي الــذي يضمــن حقــوق 

ومصلحــة جميــع األطــراف.

األخت أمنة املباريك:

القانون والعقلية الذكورية
تقف حاجزا أمام تقدم المرأة العاملة

رغــم مــا تمثلــه المــراة العاملــة مــن رصيــد بشــري مهــم فــي تطويــر المؤسســات وأساســي فــي عمليــة اإلنتــاج ورغــم اإلضافــة 
الواضحــة نوعــا وكمــا فــان المــرأة التونســية مازالــت ســجينة واقــع رديئــا أملتــه ظــروف العمــل و القوانيــن والتشــريعات وفرضتــه 
عقليــة مجتمــع مــازال جــزء منــه ال يعتبــر المــرأة نصفــه المســاوي لــه. ولمزيــد تســليط الضــوء علــى واقــع المــرأة العاملــة ومطالبهــا 

األساســية التقــت المعــادن باألخــت أمنــة المباركــة عضــوة النقابــة األساســية لشــركة واتــس اندســتري وكان الحــوار التالــي:

واقع القطاع الخاص 
مازال متأخرا كثيرا في 

عديد المجاالت ومنه 
التمثيل النقابي وحقوق 

العمال وتطوير التشريعات 
ومائمتها مع التشريعات 
الدولية فضا عن سياسة 
التأجير ووصوال إلى غياب 

التشاركية في المؤسسات
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المعادن

نقائص
 وتتمثــل ابــرز النقائــص يف غيــاب هيــكل قــار يضمــن انتظــام و دميومــة الحــوار ومركــزة 
ــاب الحــوار عــى مســتوى املؤسســة  ــي و القطاعــي وغي الحــوار عــى املســتوين الوطن
ــا  ــا يف م ــاوض. أّم ــق مجــاالت التف ــة للعــال ضي ــاكل املمثل ــاب وضعــف الهي فضــا غي
يتعلــق باإلطــار العــام االقتصــادي واالجتاعــي فــان  العديــد مــن املعطيــات املوضوعيــة 
تؤكــد رضورة النهــوض بالحــوار االجتاعــي حيــث شــهد املنــوال التنمــوي فشــا واضحــا 
ــي  ــادي واالجتاع ــال االقتص ــوي يف املج ــوال تنم ــول من ــق ح ــرض التواف ــا يف ــو م وه
والجهــوي  ولذلــك فــان النهــوض بالحــوار االجتاعــي يصبــح رضورة خاصــة مــع هشاشــة 
األوضــاع يف الفــرتة االنتقاليــة و رضورة التوافــق و محدوديــة التجــارب الســابقة للحــوار 

االجتاعــي.

لمحة تاريخية
والحقيقــة ان الحــوار االجتاعــي يف تونــس شــهد الكثــر مــن املراحــل التاريخيــة فبعــد 
االســتقال تواصــل تحجــر الحــوار يف مجلــة الشــغل لســنة 1966، ليشــهد الوضــع 
االجتاعــي حالــة مــن األزمــة بــدأت تنفــرج مــع بدايــة الســبعينات حيــث شــهدت هــذه 
ــة  ــدة مــن الحــوار االجتاعــي خاصــة بعــد إمضــاء االتفاقي ــة جدي ــة مرحل الفــرتة بداي
اإلطاريــة املشــرتكة 20 مــارس 1973   وقــد تــم رفــع التحجــر عــن التفــاوض الجاعــي 
ــة الشــغل يف  26 مــاي 1973. وقــد تواصــل هــذه  و إلغــاء حكــم الفصــل 51 مــن مجل
الفــرتة الجيــدة إىل حــدود فــرتة مــا يســمى بالعــرص الذهبــي خــال ســنة 1977 للحــوار 

االجتاعــي الــذي عــرف  أبــرام عــرشات االتفاقيــات القطاعيــة.
ــد شــهد مســارا  ــي 2011 فق ــد 14 جانف ــا بع ــق بالحــوار االجتاعــي م ــا يتعل ــا يف م أم
جديــدا مغايــرا لســابقه مــن العصــور حيــث متــت الدعــوة مبؤمتــر االتحــاد العــام 
ــب  ــادرة مكت ــت مبب ــا انطلق ــي   ك ــد اجتاع ــاز عق ــة النج ــغل بطربق ــي للش التون
العمــل الــدويل يف بلجيــكا لدفــع الحــوار االجتاعــي يف بلــدان املغــرب العــريب. وإضافــة 
ــاي  ــدة يف  م ــدوة املنعق ــس الن ــي يف تون ــوار االجتاع ــع الح ــاهمت يف دف ــك س إىل ذل

2012  الثاثيــة تحــت إرشاف مكتــب العمــل الــدويل النطــاق مــرشوع النهــوض بالحــوار 
االجتاعــي الثــايث. اثــر كل ذلــك قامــت مختلــف هيــاكل االتحــاد العــام التوني للشــغل 
ــة للحــوار  ــة الوطني ــة مــن الحمــات التحسيســية وتــم بعــد ذلــك  تكويــن اللجن بجمل
ــورت  ــي  إىل ان تبل ــد االجتاع ــاور العق ــة ملح ــان الفرعي ــن اللج ــم تكوي ــي ث االجتاع
فكــرة مأسســة الحــوار االجتاعــي  بشــكل واضــح مــا أدى إمضــاء العقــد االجتاعــي 

يف 14 جانفــي 2013

شروط الحوار االجتماعي
وتجــدر اإلشــارة إىل ان رشوط نجــاح الحــوار االجتاعــي تتمثــل يف وجــود هيــاكل للحــوار 
االجتاعــي وتنظيــم وظائفــه فضــا عــن وجــود منــاج اجتاعــي مائــم وحتــى يكــون 
الحــوار االجتاعــي ناجحــا ومتاســكا ال بــد مــن دفــع الحــوار داخــل املؤسســة حتــى ال 
يقتــرص الحــوار عــى البعــد الوطنــي القطاعــي يف حــن تكــون املؤسســة بصفتهــا منبــع 
الحــوار وقلــب عمليــة اإلنتــاج خــارج هــذا اإلطــار ولذلــك فانــه مــن الــروري إنجــاح 
ــل  ــي داخ ــوار االجتاع ــكل للح ــاء هي ــرب إنش ــة ع ــتوى املؤسس ــه إىل مس ــوار ونقل الح

املؤسســة 
ــة  ــاكل املمثل ــن الهي ــن اإلدارة او م ــة م ــات مقدم ــة مقرتح ــكل دراس ــوىل الهي       و يت
للعــال فيــا يتعلــق بظــروف العمــل، األجــور، مــدة العمــل، تنظيــم العمــل، اإلنتاجيــة 
دون ان يحــل محــل الهيــاكل األخــرى والحقيقــة ان عديــد األســباب تفــرض وجــود مثــل 
ــة مــن املؤسســات املتوســطة والصغــرى ينعــدم  ــكل خاصــة وان  نســبة غالب هــذا الهي
ــارض او تصــادم عــى مســتوى  ــل ألعــال  فضــا عــن وجــود تع ــا أي شــكل لتمثي فيه
ــة  ــة املؤسس ــال، لجن ــل الع ــة متثي ــن نوعي ــربى ب ــطة والك ــات املتوس ــض املؤسس بع

ــة. والنقاب

هــذا املقــال كتــب اســتنادا إىل محــارضة حــول الحــوار االجتاعــي قدمهــا األســتاذ عبــد الســام النصــري يف 

إطــار نــدوة تكوينيــة نظمتهــا الجامعــة العامــة للمعــادن واإللكرتونيــك

الحوار االجتماعي في تونس 
وضرورة مأسسته

أحــرز الحــوار االجتماعــي فــي تونــس خطــوات مهمــة إلــى األمــام خاصــة بعــد إمضــاء  العقــد االجتماعــي بيــن األطــراف االجتماعيــة 
الثــاث فــي جانفــي 3102. غيــر ان الحــوار االجتماعــي فــي تونــس ورغــم مــا لــدى التونســيين مــن تجربــة طويلــة  فــان الكثيــر مــن 

النقائــص مازالــت تشــوب الحــوار االجتماعــي فــي تونــس.

تعمل في مجال المعادن قرابة 658 شركة 
تشغل أكثر من 10 عمال ليبلغ بذلك العدد 
الجملي للعاملين في هذا الفرع من القطاع 

قرابة 44 ألف عامل. وتنشط في مجال المعادن 
قرابة 190 مؤسسة مصدرة كليا. 

نشرية قطاعية تصدرها الجامعة العامة للمعادن وااللكترونيك  _ ديسمبر 2016
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Dates des activités dans le cadre de la coopération FGME/
UGTT-IGM-FES et dans le cadre du projet DGB-UGTT
Date en 2017 Activité FGME-IGM-FES
13 et 14 mars Conférence / séminaire avec les femmes .1
27 et 28 mars Atelier stratégique pour le nouveau bureau exécutif de la FGME
29 mars Réunion entre délégation d’IGM avec Wolfgang Lemb (membre du bureau exé-

 cutif de l’IG Metall) et le nouveau SG de l’UGTT (et autres membres du bureau
 exécutif de l’UGTT) ; réunion avec le ministre des affaires sociales, M. Tabelsi,
(?? et autres réunions (ambassade, chambre de commerce, UTICA

30.-31 mars Séminaire et réunion de médiation avec les syndicats de base des entre- .1
prises multinationales : Kaschke Components

10 et 11 avril séminaire de formation de 50 participants.1
08 -09  mai  Atelier stratégique pour les branches sectorielles de la FGME: Groupe cible A .1

((session 1
10 -11 mai Séminaire et réunion de médiation avec les syndicats de base des entre- .2

(prises multinationales : Marquardt (MMT
12 -13 Mai  Atelier stratégique pour les branches sectorielles de la FGME: Groupe .2

(cible B (session 1
Juillet -04.03  Atelier stratégique pour les branches sectorielles de la FGME: Groupe cible A .3

((session 2
juillet -06.05 Séminaire et réunion de médiation avec les syndicats de base des entre- .3

prises multinationales : Yazaki
juillet -08.07  Atelier stratégique pour les branches sectorielles de la FGME: Groupe cible .4

(B (session 2
et 25 juillet 24 séminaire de formation de 50 participants.2
 Aout -14.13  Conférence / séminaire avec les femmes .2
septembre -12.11  Atelier stratégique pour les branches sectorielles de la FGME: Groupe cible .5

C
septembre -14.13 Séminaire et réunion de médiation avec les syndicats de base des entre- .4

prises multinationales : Dräxlmaier
15.-16 septembre  Atelier stratégique pour les branches sectorielles de la FGME: Groupe cible .6

D
Pendant  1-2 soirées  Réunion de planification pour 2018 : FGME-IGM-FES (le budget de l’IGM pour

(! 2018 doit être fini au début d’octobre
30.-31. septembre  Atelier stratégique pour les branches sectorielles de la FGME: Groupe cible .7

E
9 et 10 octobre Séminaire de formation de 50 participants
23 et 24 octobre Atelier stratégique pour les branches sectorielles de la FGME: Groupe cible F .8
01.-02 novembre Séminaire et réunion de médiation avec les syndicats de base des entre- .5

prises multinationales : Kromberg & Schubert
03.-04 novembre Réunion de médiation avec les syndicats de base des entreprises multinatio- .6

nales : Leoni
27 et 28 novembre  Séminaire de formation de 50 participants

Activités IGM-UGTT-FES
1 .Activité avec l’UGTT. Thèmes possibles : développement organisation-

 nel, développement du secteur privé, politique de l’emploi, politique industrielle,
formation professionnelle, projet pour l’intégration des jeunes


