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طاملا كان العاملون يف مجال التجارة ضحايا للعنف ،واملضايقات ،وسوء املعاملة يف العمل منذ وقت طويل .حتى قبل ظهور
كوفيد ،-19كان العامل يتعرضون ملستويات غري مقبولة من عنف األطراف الخارجية من العمالء بصور ٍة منتظمة .ومع ذلك،
ُيوضّ ح هذا التقرير ،الذي يجمع أدلة من دراسات االتحاد التجاري يف أكرث من  20بلدً ا عىل مستوى العامل ،أن جائحة فريوس
كورونا قد أدت إىل تصاعد العنف واملضايقات بصورة مثرية للقلق عىل العامل التجاريني عىل مستوى العامل.

تُشري الدراسات إىل أن العاملني يف متاجر البيع بالتجزئة
يتعرضون للهجوم .فيام ييل بعض أكرث النتائج الصادمة:
تركيا  -نصف العاملني يف مجال التجارة يعتقدون أن العمالء
يعاملونهم بشكل سيئ أو بشكل سيئ للغاية :كام كشف
االستطالع أن العديد من النزاعات (واإلساءة اللفظية من العمالء)
نشأت بسبب تطبيق تدابري السالمة املوضوعة يف املتاجر واملحالت
التجارية.
أملانيا  -دون إبالغ أو تسجيل يف االستطالع ،ولكن جز ًءا من الحياة
اليومية للعامل :ازداد السلوك العدواين للعمالء خالل الجائحة.
اإلهانات والتهديدات هي جزء من الحياة اليومية ملعظم القوى
العاملة .وتعاين العامالت يف البيع بالتجزئة أكرث من غريهن.
فنلندا  -نصف العامل تأذوا وتعرضوا للتهديد تعرض عامل واحد
من أصل  10عامل للعنف الجسدي أو التهديد بأشياء حادة مثل
السكني خالل العام املايض .قال  56٪من عامل البيع بالتجزئة إنهم
تعرضوا للتحرش الجنيس.
جنوب أفريقيا  -تُعرض العاملة غري املستقرة العامل لخطر
املضايقة أكرث :ل ِ
ُوحظ ارتفاع حاد يف شكاوى التحرش الجنيس ،كام
أن االفتقار إىل وسائل النقل العام اآلمنة جعل الذهاب إىل العمل
أكرث خطورة؛ خاص ًة للعامالت يف مجال التجارة.
ليسوتو – املضايقة هي يشء طبيعي يف قطاع البيع بالتجزئة :ومع
ذلك ،هناك العديد من العقبات التي تحول دون اإلبالغ عن العنف
واملضايقة يف قطاع التجارة؛ مبا يف ذلك الحواجز الثقافية ،واالفتقار
إىل آليات اإلبالغ واملعلومات.
نيجرييا  -أبلغت  57.5٪من العامالت عن العنف القائم عىل نوع
الجنس يف العمل :قال أكرث من ثلث املشاركني ( )35.9٪إنه حتى
عند اإلبالغ عن االنتهاكات ،فناد ًرا ما يتم تطبيق العدالة.

اململكة املتحدة –  9من أصل  10عامل تعرضوا لإلساءة :تضاعفت
االنتهاكات ،والتهديدات ،وحاالت العنف ضد عامل البيع بالتجزئة
منذ بداية جائحة فريوس كورونا .وقد تعرض  89٪من العامل
الذين شملهم االستطالع لإلساءة اللفظية ،و 64٪للتهديد من ِقبل
أحد العمالء ،و 11٪تعرضوا لالعتداء يف عام .2021
بصق عليهم خالل
أسرتاليا –  1من أصل  5عامل كان يُس َعل أو يُ َ
جائحة كوفيد 88٪ :-19من املشاركني تعرضوا لإلساءة اللفظية يف
األشهر االثنتي عرشة املاضية .ورصح  8٪من املشاركني أنهم كانوا
ضحايا للعنف الجسدي من أحد العمالء.
النمسا – التجارة ،يف موقف صعب :وأفاد  51.2٪من املشاركني
باالستطالع بأن “العمالء العدوانيني املنفلتني” تعرضوا لهم باإلساءة.
املجر – التعرض للعنف اللفظي ،مرة واحدة عىل األقل أسبوع ًّيا:
أفاد  20٪من املشاركني يف االستطالع بأنهم تعرضوا للعنف
الجسدي ،وقال  87٪من العامل إنهم تعرضوا لإلساءة اللفظية من
أحد العمالء .وأفاد  6من أصل  10عامل بأنهم يتعرضون للعنف
اللفظي مرة واحدة عىل األقل أسبوعيًّا.
اليابان  -ارتفاع معدل الشكاوى واملضايقات غري املعقولة :أسند
 35.9٪من العامل سلوكيات العمالء امل ُسيئة إىل آثار الجائحة .وقال
 60٪من املشاركني يف االستطالع إن عدد الشكاوى (غري املعقولة)
ضد عامل البيع بالتجزئة قد تزايد يف اآلونة األخرية.
السويد – القلق ،والتوتر ،واملضايقة التي تسببها الجائحة :عاىن
العامل من القلق الشديد؛ بسبب خطر اإلصابة بكوفيد .-19ومن
بني األسباب الكامنة وراء ذلك ،كان العمالء الذين ال يحافظون عىل
مسافة بينهم “بنسبة ( ”)83٪وترصفات العمالء الجاهلة “بنسبة
( ”)81٪عىل رأس القامئة.
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الواليات املتحدة األمريكية  -إطالق النار يف املتاجر ،والتعامل مع
أسوأ الظروف :ليس الفريوس القاتل وحده الذي يهدد العاملني
يف مجال التجارة ،بل أيضً ا االنتهاكات واملضايقات والعنف؛ مبا يف
ذلك إطالق النار يف املتاجر ما يعرض العامل لخطر أكرب .قُتل بعض
العامل رم ًيا بالرصاص؛ ألنهم طلبوا من العمالء ارتداء القناع.
نيوزيلندا  -ازدياد العنف واالنتهاكات أكرث من أي وقت مىض:
سلط حادثا طعن مروعان -يف متجرين مختلفني يف نيوزيلندا خالل
الجائحة -الضوء عىل مسألة العنف واملضايقة القامئة منذ فرتة
طويلة يف هذا القطاع ،والتي بلغت مستوى مرتف ًعا جدي ًدا.
تشييل  -ساعات اإلغالق توفر حامية أفضل من العنف :ساعات
اإلغالق املتأخرة ونقص وسائل املواصالت اآلمنة ،وضعت العاملني
تحت خطر أكرب للتعرض للعنف والتحرش الجنيس خالل الجائحة.

بلجيكا –  80٪من عامل البيع بالتجزئة كانوا ضحايا للعدوان:
أفاد  3من أصل  4عامل بأنهم تعرضوا للتهديد اللفظي من أحد
العمالء .وأشار  1من أصل  3مشاركني إىل أنه يتعني عليهم التعامل
مع العدوان اللفظي أسبوع ًّيا ،أو حتى يوم ًّيا.
أيرلندا – االنتهاكات ضد العامل يف الخطوط األمامية :لقد ترضر
العاملون يف مجال التجارة بشدة جراء كوفيد -19نفسه ،وجائحة
العنف أيضً ا .وقد كرثت االنتهاكات عىل العديد منهم يف األشهر
األخرية ملجرد قيامهم بعملهم.
تونس  -املضايقة والعنف يسببان املزيد من الرضر النفيس
والجسدي :أرضت املضايقات النفسية ،وإساءة معاملة العامل
من جانب العمالء ،والعنف واالعتداء الجسدي بالصحة النفسية
والبدنية؛ والرفاهية العامة للعامل بشكل خطري.

نحن نقاوم ونُحدث فر ًقا

تكافح النقابات التجارية يف جميع أنحاء العامل بشكل أقوى من أي وقت مىض لوقف جائحة العنف ،وبالفعل
تحدث فرقًا من خالل حمالتها وجهودها املتفانية:
اعتُ ِمد يف إسكتلندا قانون جديد يحمي عامل البيع بالتجزئة من العنف ،واالنتهاكات ،واملضايقة.
•
تم تطوير التعديالت يف دعوى لتشمل حامية عامل املتاجر يف اململكة املتحدة.
•
تحققت يف اليابان ترشيعات أفضل ،ومبادئ توجيهية ،وتقدير للعاملني يف مجال التجارة.
•
تم تأمني تدابري سالمة أفضل يف املتاجر ،وروادع أقوى يف أسرتاليا.
•
أُدخلت فقرة عن العنف يف االتفاق الجامعي عىل مستوى القطاعات يف فنلندا.
•
تم اعتامد ترشيع جديد لحامية العامل يف السويد.
•
متت املوافقة عىل دعوى بشأن حامية العاملني يف مجال التجارة يف لجنة مجلس الشيوخ يف تشييل.
•
تم تأمني حامية أفضل من التحرش الجنيس يف االتفاقات الجامعية يف بريو وكوريا.
•

”أوقفوا العنف ،احرتموا العامل“
وندعو جميع تجار البيع بالتجزئة إىل:
• اعتامد سياسة عدم التسامح مطلقًا مع العنف
• والتصدي آلفة العنف القائم عىل نوع الجنس
• والتشاور والتفاوض مع النقابات
• واتخاذ إجراءات فورية؛ لوضع التدابري الالزمة لحامية
موظفيهم.

وندعو الحكومات إىل:
• التصديق عىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 		 190
بشأن القضاء عىل العنف والتحرش يف عامل العمل.
• وتقديم ترشيع يحمي العامل.

نأمل أن يكون هذا التقرير وسيلة مفيدة لالتحادات لالستفادة من تجارب وحمالت الرشكات الفرعية التابعة
لرشكة UNI Commerce؛ حتى نتمكن م ًعا من القضاء عىل جميع أشكال العنف واملضايقات يف قطاع التجارة.

ال مجال للعنف واملضايقة يف التجارة!

