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تناقـش هـذه الورقـة فكـرة أّن الّنقابـات العّاليّـة الجـاّدة يف سـعيها إىل خلـق نفـوذ يف صفـوف العـّال يف أسـواق العمـل يف القـرن الحـادي 

والعرشيـن، ليـس لديهـا مـن خيـار سـوى دمج بعـد الّنـوع االجتاعـّي يف أدواتهـا التّحليليّة وسياسـاتها ومارسـاتها. ونحـن، من خالل اسـتخدام 

نهـج مصـادر القـوة1، نقـّدم هنـا الحجـج الّسياسـيّة واألدوات التّحليليّـة واملنهجيّـة واألمثلـة مـن مجـال املارسـة التـي قـد تلهـم زمالءنـا يف 

مؤسسـة فريديـرش إيـرت )FES( والـرّشكاء الّنقابيّـن ملتابعـة التّحـّول يف الّنقابـات العّاليّـة مـع دافـع يسـاهم يف مزيـد مـن املسـاواة داخـل 

الّنقابـات وكذلـك املجتمـع ككّل.

1. الّسياق: الّركيزة الّرباعّية للّتحّول الّنقايّب

إّن التّغـّرات الّسيعـة التـي تحـدث يف عـامل العمـل، تحتّـم عـى الّنقابـات واملنظّـات العاليّـة2 تجديـد نفسـها بطـرق مختلفـة، وذلك مثال 

مـن خالل:

أ. توسـيع منظورهـم إىل مـا يتجـاوز االقتصـاد الرّسـمّي "الكالسـييّك"، وإدمـاج طـرق عاقـات العمـل الخارجّيـة املرنة وغـر الّثابتة، 

وكذلـك الّسـعي إليجـاد اسـراتيجيّات لالسـتجابة للحـاالت التـي يواجههـا العـّال يف االقتصاد غر الرّسـمي؛

ب. مراجعـة مفهـوم العمـل لـيك يشـمل إىل جانـب العمـل املأجـور، العمل غـر املأجور )مثـل عمل الّرعايّـة والعمل املنـزيّل داخل 

األرسة(، والـذي تقـوم بـه الّنسـاء بشـكل أسـايّس. ذلـك أّن العمـل املأجـور والعمـل غـر املأجـور كالها وجهـان غر منفصلـن لنفس 

الُعملـة، وهـا يضمنـان األداء االقتصـادّي واالجتاعـّي والّسـيايّس للمجتمع الّرأسـايّل وتكاثره؛

ت. احتضـان الّنضـاالت االجتاعيّـة التـي تتجـاوز وتعلـو عـى متطلّبـات األفـق املرتبـط بالعالـة بشـكل بحـت، والّنظـر إىل العـّال 

كمواطنـن كامـي الحقـوق: وذلـك بالّنظـر إليهـم يف مـكان عملهـم، ويف املجتمـع ويف بيئتهـم العائليّـة، كأعضـاء يف الّنقابـات 

وكمشـاركن يف مجـاالت أخـرى مـن الحيـاة االجتاعيّـة. وهـذا يشـمل مجـاالت مثـل اإلسـكان والتّعليـم والّصحـة والحقـوق اإلنجابيّـة 

والّرعايـة فضـال عـن االسـتدامة والبيئـة؛

ث. مراعـاة الطّبقـة العاملـة يف عـدم تجانسـها. ذلـك أّن افـراض أّن الطبقـة العاملـة متجانسـة أصبـح يعتـر اآلن مـن األمـور التـي عفا 

عليهـا الزّمـن. كـا أّن التّصنيفـات الطّبقيّـة وتصنيفـات الّنـوع االجتاعـّي والعرق/العنـر أمسـت رضوريّـة لفهـم تجـارب حيـاة وعمـل 

 .)Kergoat 2010( الّنسـاء والرّجـال الكادحـن، وكذلـك للكشـف عـن الطّـرق املختلفـة التـي يحـدث مـن خاللهـا االسـتغالل الّرأسـايّل

وباملثـل، مـن املسـتحيل تجاهـل أثـر العـّال املهاجريـن أو غـر املهاجريـن عـى مشـاركتهم يف سـوق العمـل وظـروف معيشـتهم. 

ففكـرة التّقاطـع )Krenshaw 1989(، التـي ال تـزال غـر معروفـة يف الحركـة الّنقابيّـة، تفـرض أّن التّمييـز عـى أسـاس الطّبقـة، والّنـوع 

االجتاعـّي، والعـرق، والعنـر، باإلضافـة إىل عوامل أخرى مثل العمر والجنسـيّة وامليـل الجنيّس واإلعاقة، تحّدد و "تنّسـق" يف نفس 

الوقـت يف العمـل، حيـاة الّنـاس وخراتهـم العمليّـة، األمـر الذي يسـتدعي اهتامنـا أيًضـا. وعليه، فإنّه مـن خالل فشـلنا يف فهم هذه 

الجوانـب، نسـاهم يف توسـيع الفجـوات القامئة.

وباختصـار، يتطلّـب بنـاء القـّوة النقابيّـة توسـيع نطاق رؤية العـّال بكامـل جوانبهم، وفّك رمـوز الطّرق التي يتّم بها اسـتغالل العمـل البرشّي، 

والتّوفيـق بـن التّعقيـدات والتّناقضـات من أجل وضـع اسـراتيجيّات للعمل الجاعّي مـن قبل العّال.

2. لَِم تحليل مصادر القوة من منظور الّنوع االجتامعّي؟

يسـاعد نهـج مصـادر القـوة العـّال والّنقابـات عـى تحليـل فرصهـم وأوجـه قصورهم عندمـا يواجهـون وضًعـا ُمعضـالً أو نزاعيًّا، بحيث يسـّهل 

لهـم تبّنيهـم أكـر االسـراتيجيّات مالءمـة لوضعهـم. ويعـرّف هـذا الّنهـج مؤلّفـوه بأنّـه "أداة لـرشح كيفيّـة متكـن العـّال أنفسـهم مـن أجـل 

مواجهـة رأس املـال والّدولـة الرأسـاليّة يف حـاالت محـّددة". )شـالز / لودفيـج / وبسـر 2019: 88(. كـا أنّهـا أداة ميكـن أن تسـاعد يف تحفيـز 

وصياغـة التّجديـد الّنقـايّب، أي تحـّول املنظّمـة مـن حيـث رؤيتهـا وأهدافهـا وأعالها.

1  شـالز، سـتيفان / لودفيـج، كارمـن / ويبسـر، إدوارد )2018(. نهـج مصـادر القـوة: التطـّورات والتحّديـات. مجلـة العمـل العامليّـة، 9 )2(: الّصفحـات 134-113. جامعـة العمـل الّدوليّـة. متاح عى: 

https://mulpress.mcmaster.ca/globallabour/issue/view/335

2  يف الورقـة، نسـتخدم مصطلـح الّنقابـات بطريقـة غـر حريّـة. يف حـن أن تركيزنـا يف FES ال يـزال عـى الّنقابـات باعتبارهـا الّشـكل املهيمـن للمنظّـات العّاليّـة التـي نتعـاون معهـا. ونحن نقّر 

بوجـود أشـكال أخـرى أو مختلطـة مـن منظّـات العـّال التـي ميكـن تطبيـق إطارنـا عملنـا عليها والتـي ميكن بـل ينبغي طلـب التّعـاون معها. 
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ومـن أجـل تلبيـة الـّرورات األربعـة املبيّنـة أعـاله، يجـب تطبيـق نهـج مصـادر القوة مـن منظـور الّنـوع االجتاعّي. وهذا سـيجعل مـن املمكن 

دمـج مظاهـر التّقسـيم الجنـيّس للعمل:

· يف القطاع االقتصادّي الذي ميثله االتّحاد؛

· يف الّسياق االجتاعّي الثّقايف للعّال؛

· يف الديناميّات الداخليّة للّنقابة، و

· يف مصفوفة املشكلة أو الراع املحّدد محّل املواجهة.

مُتكِّـن هـذه املعرفـة العـّال ونقاباتهـم مـن التـرّف مبـا يتاىش مـع غرض وهـدف القضاء عـى التّمييـز وعدم املسـاواة امللموسـن يف بيئة 

العمـل، وأن يصبحـوا مواطنـن فاعلـن يف الّنضـال لبنـاء مجتمعـات تتّسـم مبزيد من املسـاواة االقتصاديّـة واالجتاعيّـة والجندريّة.

يشـّكل التّقسـيم الجنـيّس للعمـل األسـاس املـاّدّي لعالقـات الّنـوع االجتاعّي. وهو يسـتند إىل املسـؤوليّة األساسـيّة للمـرأة عن العمـل املنزيّل 

)غـر املأجـور( والّرعايـة داخـل األرسة، ومسـؤوليّة الرّجـل عن اتّخاذ القرار وتـويّل املناصب وأداء الوظائـف يف الحياة العاّمة. وقد تّم التّشـكيك 

يف هـذه الوظيفـة األدبيّـة بشـكل واضـح مـن قبـل الحركات الّنسـويّة وخضعـت للعديد مـن التّحـواّلت الهاّمة يف العقـود األخرة. ومـع ذلك، ال 

يـزال التّقسـيم الجنـيّس للعمـل يحـّدد التّسلسـالت الهرميّة واملزايـا والعيوب، والخيـارات املهنيّـة، والّصعوبـات اليوميّة واإلمكانيّـات املختلفة 

لحيـاة الّنسـاء والرّجـال يف املجـال الخـاّص، ويف عامل العمل ومن حيث املشـاركة املدنيّة والّسياسـيّة. ولذلك، فإنّه إذا كانـت الّنقابات العّاليّة 

جـاّدة بشـأن بنـاء القـّوة يف صفـوف العـّال، فـال خيار أمامها سـوى الّنظر يف التّقسـيم الجنـيّس للعمل عند تطويـر اسـراتيجيّات التّحرّك.

وبالتّايل، إذا استخدمنا نهج مصادر القوة إىل جانب منظور الّنوع االجتاعّي، فإنّنا قادرون عى:

· التقـاط العمـل بشـكل تحليـي داخـل الّنظـام االقتصـادّي أو القطـاع أو سلسـلة القيمـة، مـع عـرض ورشح االختالفـات والتّفاوتات يف 

مشـاركة الرّجال والّنسـاء؛

· تحليـل تأثـر هـذه االختالفـات والتّفاوتـات عـى عمل الّنظـام االقتصـادّي أو القطـاع أو الرّشكة وكذلـك عى ظروف املعيشـة والعمل 

للعـّال املعنيّن؛

· االستفادة الّسياسيّة من الوعي املعّزز ملصادر القوة املتاحة واملحتملة لصياغة اسراتيجيّات أفضل،

· تحفيـز التّحـّول الّنقـايّب مـن خـالل التّغلّـب عـى "الحيـاد بـن الجنسـن". هـذا الحيـاد املفـرض، الـذي ال يـزال سـائدا للغايـة يف 

املارسـة الّنقابيّـة ومتجـّذرا يف رؤيـة لتجانـس الطّبقـة العاملـة، يخفـي ويعتّـم التّمييـز يف عـامل العمـل وداخـل الّنقابـات نفسـها.

3. كيف ميكن تحديد مصادر القوة باستخدام منظور الّنوع االجتامعّي؟

يقـّدم هـذا القسـم بعـض اإلرشـادات حـول كيفيّـة تحديـد أوجه الّنـوع االجتاعـّي ملصـادر القـوة املعنيّـة. ويف الجـدول أدناه، يـسد العمود 

األّول مصـادر القـوة وفًقـا لتعريـف املؤلّفـن ]شـالز / لودفيغ / وبسـر )2018([. يف حن يعرض العمود الثاين بعض األسـئلة الرّئيسـيّة لتوجيه 

تحليـل مصـادر القـوة إىل جانب منظـور الّنـوع االجتاعّي. 
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األسئلة الرّئيسّيةمصادر القوة

القّوة الّتنظيمّية:

تشـر إىل وضـع العـّال يف الّنظـام االقتصـادّي وقدرتهـم عـى 

وقـف أو الحـّد مـن اسـتغالل رأس املـال للعمل عن طريق سـحب 

عملهـم، وذلك مثـال عن طريق تكتيـكات الّضغط مثـل اإلرضابات 

واالعتصامـات وأشـكال أخـرى مـن الّنضـال، أو عـن طريـق تغيـر 

الوظائـف أو تقليـص وقـت العمل.

 التكاثر

هـو عنـر من عنـارص القـّوة الهيكليّة. وهي تشـر إىل مجال عمل 

والعمـل  املحتاجـن،  رعايـة  الحضانـة،  )دور  املأجـورة  الّرعايـة 

املنـزيل املأجـور(، حيـث تسـود اإلنـاث، وحيـث ميكـن أن تؤثّـر 

ترّفـات العاملـن والعامـالت سـلبًا عـى عمـل أصحـاب األجـر 

اآلخريـن )مـن خالل اإلرضابـات وتوقّفـات العمل( وبالتّـايل التّأثر 
عـى قطاعـات االقتصـاد األخـرى.3

القطـاع  يف  والّنسـاء  الرّجـال  يشـغلها  التـي  املناصـب  هـي  مـا 

االقتصادّي/الرّشكـة التـي متثّلهـا الّنقابـة؟ مـا هـي الوظائـف التـي 

يؤّدونهـا، ومـا هـي مؤّهالتهـم )الّنـادرة؟(، ومسـتويات رواتبهـم 

ومسـاراتهم املهنيّـة؟ مـا الـذي تكشـفه مشـاركة الرّجـال والّنسـاء 

يف سـوق العمـل بشـأن خصائـص وأداء القطـاع االقتصـادي؟

مـا هـي ظـروف العمـل املشـركة بـن الرّجـال والّنسـاء ومـا هـي 

العاملـون  يتصـّور  كيـف  املوجـودة؟  والتّفاوتـات  االختالفـات 

والعامـالت ظروفهـم املعيشـيّة والعمـل؟ كيـف يؤثّـر العمل غر 

املأجـور )الّرعايـة والعمل املنـزيّل يف األرسة( سـلبًا عى الظّروف 

والفـرص التـي تواجـه املـرأة يف مـكان العمـل؟

مـا هـو أثـر انسـحاب العالـة عى مسـار العمـل وما بعدهـا؟ من 

سـيؤثّر هـذا؟ َمـن هـي األطـراف التـي مـن املحتمـل أن تنسـحب، 

وتحـت أيّـة ظـروف؟ وكيـف يؤثّـر ذلـك عـى قـّوة املفاوضـة ومن 

الـذي يقـوم بها؟

العمـل  عـى  تحديدهـا  تـّم  التـي  املواقـف  انعكاسـات  مـا هـي 

الّنقـايّب؟

القّوة الّنقابّية:

يشـر إىل تنظيـم العـّال )العضويّة، واملشـاركة، وصنـع القرار، 

والتّاسـك الّداخـي، واملصـادر، ومـا إىل ذلـك( ونطـاق العمـل 

الجاعّي.

مـا هـي نسـبة العضويّة الّنقابيّة للرّجال والّنسـاء مقارنة مبسـتوى 

مشـاركتهم يف القطاع االقتصـادّي أو الّشكة/مكان العمل؟

كيف يشـارك الرّجال والّنسـاء )بشـكل مختلف( يف املنظّمة؟ كيف 

يشـاركون يف صنـع القـرار، مبـا يف ذلـك صياغـة الّسياسـات )هل 

هـم متسـاوون(؟ هـل تسـتجيب الّنقابـة الحتياجـات األعضـاء من 

مختلـف األنـواع والهويّـات واملصالح؟

هـل لدى الّنقابة سياسـة مسـاواة متعلّقـة بالّنوع االجتاعـّي؟ وإذا 

كان األمـر كذلـك، فهـل هـي سياسـة تـّم وضعهـا وتركيزهـا عـى 

املشـاركة الفّعالـة للمـرأة أم أنّها عبـارة عن بنية خطابيّـة حجاجيّة 

مل يتـّم تنفيذهـا حًقـا؟ مـا أثر ذلـك عـى العضويّة واملشـاركة؟

واملاّديـة  )املاليّـة  واملصـادر  والرامـج  املسـاحات  هـي  مـا 

)مثـالً  خـاّص  بشـكل  املكرّسـة  للوحـدات  املتاحـة  والبرشيّـة( 

الّنسـائيّة(؟ املنظّمـة 

هـل متثّـل املسـاواة بـن الجنسـن مشـكلة يف سياسـة التّدريـب 

الّنقـايّب؟ هـل تقـوم الّنقابـة بتطويـر اسـراتيجيّات التّدريـب عى 

أسـاس احتياجـات املـرأة )مجالسـة األطفـال، عـى سـبيل املثـال(؟

3 قـام كولـت )2013، 2015( ببعـض األعـال الرائـدة يف مجـال التكاثـر، والتـي تحلّـل قـوة التكاثـر يف تعبئـة وتنظيـم العاملـن يف القطـاع التّعليمـي يف أملانيـا؛ وباملثل، استكشـف بيكـر / كوتلو / 

شـالز )2017( مجـاالت رعايـة األطفـال والّرعايـة الّصحيـة يف نفـس البلـد. وبـدوره، حلـل شـبوك )Cepok 2013( هـذا يف سـياق نضـاالت عامـالت املنازل يف إندونيسـيا وهونـغ كونغ.
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القّوة املؤّسسّية:

تشـر إىل الحقـوق واالتّفاقيّات املكرّسـة قانونًـا أو تعاقًدا والتي 

هـي نتيجـة للّراعـات الّسـابقة. )وكيـف ميكـن توسـيع الحقـوق 

واالتّفاقيّـات  املؤّسـيّس  الّسـيايّس  الّنظـام  خـالل  مـن  والتّمثيـل 

واملفاوضـات يف مـكان العمـل(.

الجاعيّـة  واالتّفاقيّـات  واللّوائـح  والقواعـد  القوانـن  هـي  مـا 

املوجـودة التـي تؤثّـر عـى العـّال والعامـالت )بشـكل مختلـف( 

مصالحهـم؟ فـرض  أجـل  مـن  الّنضـال  يف 

هـل تـويل الّنقابـة أهّميـة للّنضال مـن أجل اتّخـاذ تدابـر للحّد 

مـن التّمييـز وزيـادة املسـاواة بـن الجنسـن مـن خالل املسـاومة 

تعتـر  أنّهـا  أم  واللّوائـح؟  القوانـن  يف  والتّغيـرات  الجاعيّـة 

قضايـا ثانويّـة مل ُتَنـح أيّـة أولويّـة يف عملّيـة الّتفـاوض؟ هـل 

تشـارك املـرأة يف صياغـة مطالـب الّنقابـات؟ هـل توضـع قضايـا 

املسـاواة بـن الجنسـن يف جـداول أعال التّفاوض؟ هل تشـارك 

الّنسـاء يف طـاوالت املفاوضـات الجاعيّـة ويف املفاوضات يف 

العمل؟ مـكان 

الّذكـور واإلنـاث يف املجـاالت  هـل هنـاك تـوازن بـن مشـاركة 

املؤّسسـيّة حيـث يوجـد متثيـل نقـايّب )اللّجـان الثاّلثيّـة، مجالـس 

الّرواتـب، هيئـات الّضـان االجتاعـّي، إلـخ(؟

القّوة املجتمعّية:

تشـر إىل التّعـاون الّنقايّب/التّحالفـات مـع الالّعبـن املجتمعيّـن 

اآلخريـن فيـا يتعلّـق بجـداول األعـال ذات االهتـام املشـرك 

وكذلـك قـدرة الخطـاب الّنقـايّب عـى كسـب الّدعـم املجتمعـّي 

ملطالـب العـّال.

مـا هـي القضايـا التي تدعو إليهـا الّنقابـة وتتجاوز مجـرّد املخاوف 

والعمليّـة  الّشـخصيّة  الحيـاة  عـى  وتؤثّـر  بالعمـل،  املتعلّقـة 

للعـّال؟ واالجتاعيّـة 

هـل تعتـر الّنقابـة الّنضـال من أجـل حقـوق املرأة واملسـاواة 

بـن الجنسـن يف املجتمـع قضايـا ذات صلـة؟ هـل يدخـل يف 

العمـل الّنقـايّب دعـم الّنضـال؟

هـل الّنقابـة مسـتعّدة وقـادرة عـى إقامـة تحالفـات مـع الجهـات 

الّنسـائيّة والّنسـويّة  الحـركات  الفاعلـة املجتمعيّـة مبـا يف ذلـك 

لدعمهـا يف نضالهـا؟

مـا هـي الّصـورة العاّمـة للّنقابـة بشـكل عـام وكذلـك يف سـياق 

قضايـا محـّددة )كمنـارصة لحقوق املرأة أم ال(؟ هـل يجد خطاب 

الّنقابـة الّدعـم يف املجتمـع األوسـع؟ هـل يتـاىش عمـل الّنقابة 

خطابها؟ مـع 

ميكن استخدام نهج أكر كثافة لطرح األسئلة الرئيسيّة، كا يظهر ذلك مثال يف شكل الرّسم البيايّن التايل:

القّوة الّتنظيمّية:

أين يتموقع الرّجال والّنساء يف سوق العمل، وعمليّة اإلنتاج أو 

تقديم الخدمات، وكيف يؤثّر ذلك عى قدرتهم عى سحب عملهم؟

القّوة الّنقابّية:

كيف ينتظم العّال والعامالت يف املنظّات الجاعيّة وما تأثرهم 

املتعلّق بالّسياسات واتّخاذ القرار؟

القّوة املؤّسسّية:

هل تؤثّر الحقوق املكرّسة قانونا أو تعاقدا عى العّال والعامالت 

بشكل مختلف؟ وهل الجهود املبذولة لتحسن الّرتيبات املؤّسسيّة 

موّجهة نحو املساواة؟

القّوة املجتمعّية:

هل جدول أعال الّنقابة بشأن املساواة والقضايا التي تتجاوز مكان 

العمل لها صدى لدى الجمهور وتسمح ببناء تحالفات )جديدة(؟

قّوة عمل
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4. الّدورة الفاضلة "لجندرة" مصادر القوة:

ترتبـط مصـادر القـوة ببعضهـا البعـض. وعندمـا تقـوم الّنقابة بتحليـل مصادر القـوة الهيكليّة املرتبطـة بوضع معـّن وتنظر يف كيفيّـة تأثر هذا 

الوضـع عـى الرّجـال والّنسـاء، فمـن املرّجح أن توّضـح جيّدا اسـراتيجيّات للتّعامل مع املشـكلة بطريقة شـاملة وكاملة. ومن املحتمـل أن يؤّدي 

تضمـن الكيفيّـة التـي تتأثّـر بهـا العامالت بسـبب وضعهّن الجنـدرّي إىل زيـادة العضويّة الّنقابيّة و/أو املشـاركة الّنشـطة يف الّنضـال، مّا يؤّدي 

إىل توسـيع نطـاق القـّوة الّنقابيّة التي متتلكهـا الّنقابة.

وباإلضافـة إىل تعزيـز قّوتهـا الّنقابيّـة، ميكـن للّنقابـة أن تحّسـن صورتهـا بـن الفاعلـن االجتاعيّن اآلخريـن. وميكن أن تعـّزز جاذبيّتهـا واحتال 

إقامـة تحالفـات مـع الحـركات االجتاعيّـة ومبـادرات املواطنـن اآلخريـن للّدفـاع عـن أجندة حقـوق العـّال والّنسـاء ومكافحة أشـكال أخرى من 

التّمييـز، مثـل العنريّـة ورهـاب املثليّـة، داخـل املجتمع. وبالتـايل ميكنها توسـيع قوتّهـا املجتمعيّة.

ونتيجـة لذلـك، قـد يؤيّـد العمـل املشـرك واملفّصـل للعديـد مـن الجهـات الفاعلـة املجتمعيّة التوّسـع يف مصـادر القـوة املؤّسسـيّة من خالل 

كسـب الحقـوق مـن خـالل املسـاومة الجاعيّـة أو قـرارات الّسياسـة العاّمة من قبـل املجالـس البلديّـة والرملانـات و/أو الّسـلطات العاّمة. وقد 

لوحـظ أّن هـذه الديناميكيّـة تنشـأ داخليّـا عـر تنظيم الّنسـاء ومجموعـات العّال والعامـالت األخرى. وميكـن للعامالت املنظّـات الّضغط عى 

الّنقابـة لتحليـل القطـاع االقتصـادّي )القـّوة الهيكليّـة( مـن حيـث عـدم تجانـس العّال وعـى هذا األسـاس وضع جدول أعـال موّسـع للقّوة من 

خـالل الّنظـر يف منظـور الّنـوع االجتاعـّي وكذلك دمـج املرأة كعنر نشـط يف الحيـاة الّنقابيّـة )القـّوة الّنقابيّة(.

5. لَِم تتعّزز الّنقابة بتبّني الكفاح من أجل املساواة بن الرّجل واملرأة؟

· يف حـن أنّنـا نعتقـد أّن هـذه الحجـج املفاهيميّـة صالحـة يف معظـم الحـاالت، إالّ أّن الّسـياق املحـّدد ال يـزال مهـًا، مـّا يتطلّـب 

التّحّقـق مـن الّصحـة يف حالـة معيّنـة.

· عمـل اإلنـاث جـزء ال يتجـزّأ من االسـتغالل الذي يحدث داخـل الطّبقة العاملـة ككّل يف الّرأسـاليّة. ومن األمثلـة التّوضيحيّة عى ذلك 

مـا يـي: فجـوة األجـور بـن الجنسـن ال تضـع أّي يشء يف جيـوب رجـل عامـل، وبـدالً مـن ذلـك تبقـى يف رأس املـال. وعندمـا تحارب 

الّنقابـات التّمييـز وعـدم املسـاواة عـى أسـاس الّنوع االجتاعـّي، فإنّهـا تناضل للّدفـاع عن مصالـح وحقوق العـّال والعامالت.

· تكـون العامـالت مـن جميـع األعـار أكر حاسـة لالنضـام إىل الّنقابـة والتّعبئة للعمـل الجاعّي عندما يدركـن أّن املشـاكل والتّمييز 

الـذي يواجهنـه يف مـكان العمـل يؤخـذ عـى محمل الجـّد، وأّن مقرحـات العمل يتـّم وضعها لحّل هذه املشـاكل.

· يشـمل تنظيـم العامـالت إدراج خـرات الّنسـاء يف الّنقابة، وتشـجيعها عى إدراج مصالحهـّن يف جدول أعالها. وعندما تشـارك املرأة 

يف الّنقـاش الّسـيايّس والهيـكل العامـل للّنقابـة، فإنّهـا تصبـح أكـر متثيـالً ودميقراطيّـة، مـّا يزيد مـن قّوتهـا الّرابطيّة. ومع ذلـك، فإّن 

هـذه املعادلـة صالحـة فقـط إذا كان تكاملها حقيقيّـا وفّعاال، وليـس مجرّد كالم.

· إّن التّعايـش بـن الّنقابيّـن والّنقابيّـات يحّفـز التّغـرات الثّقافيّـة، وميكن أن يعّزز ويشـّجع عى املزيد مـن االحرام والرّفقـة والتّنمية 

الّسياسـيّة بشـكل فـردّي وجاعـّي. وميكـن مواجهـة الّنقابيّن الذين يـرّددون يف قبول املشـاركة الّنشـطة للمرأة بنبذ أسـاليب تفكرهم 

التّقليديّـة وبـأّن لديهـم فرصة إلعـادة التّفكـر والتخّي عن أحكامهم املسـبقة. 

· يثبـت مثـال مركـز العـّال املسـتقلّن )Central Única dos Trabalhadores - CUT( يف الرازيـل هـذه النقطـة. فبعـد مـرور عـرش 

سـنوات عـى اعتـاد الّنقابـة نسـبة 30 باملائـة كحـّد أدىن ملشـاركة اإلنـاث يف هيئـات صنـع القـرار يف عـام 1993، اعـرف العديد من 

النقابيـّن والّنقابيّـات الذيـن صّوتـوا ضـّد اإلجـراء أنّهـم غـّروا رأيهم عى مّر الّسـنن ألنّهم شـهدوا كيف اسـتفادت الّنقابة مـن التّعاون 

.)CUT 2003( بـن الرّجـال والّنسـاء الـذي تأسـّس بفضـل اعتـاد املحاصصة املشـار إليهـا

· تسـاهم املشـاركة األكـر للمـرأة، إذا كانـت حقيقيّـة وليسـت مجـرّد تلميـع للواجهات، يف تغيـر صورة الّنقابـات كمؤّسسـات ذكوريّة/

متحيـزة جنسـيّا أو "أنديـة للرّجـال" حيـث يتّم إرشاك املـرأة "ككتلة منـاورة" فقط.

· ميكـن أن يـؤّدي تنظيـم العامـالت واعتـاد سياسـة ذات منظـور نـوع اجتاعـّي إىل تعزيـز إنشـاء صـورة متجـّددة وموّسـعة للّنقابة أو 

الحركـة العّاليّـة، حيـث يتـّم االعراف بالتّقاطع. وبهذه الّرؤية األوسـع، ميكـن للّنقابة أن تطـّور طرقًا ملكافحة أشـكال التّمييز املختلفة 
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التـي تعـاين منهـا الّنسـاء والرّجـال عـى مسـتوى القاعـدة الّشـعبيّة، وكذلـك يف املجتمع. وبهـذه الطّريقـة، تزيـد الّنقابـة أو الحركة من 

قّوتهـا الّنقابيّـة املجتمعيّة.

· تقـوم الّنقابـة، مـن خـالل كسـب الحقـوق عر االتّفاقـات واملفاوضـات الجاعيّة يف مـكان العمل، وكذلـك من خالل التّدّخـل لتمديد 

التّدابـر القانونيّـة واملؤّسسـيّة التـي تعـّزز املسـاواة بـن الجنسـن، بتعزيـز قّوتهـا املؤّسسـيّة مـن ناحيـة، يف حـن تحصـل مـن ناحية 

أخـرى عـى الرّشعيـة يف أعـن العامـالت، وكذلك تعزيـز القـوة الّنقابيّـة للّنقابة. 

· تقـوم الّنقابـة، مـن خـالل الكشـف عـن الّروابـط التـي ال تنفصل بن ظـروف العمـل وظروف املعيشـة – والتي عـادة ما تكـون واضحة 

بسـهولة يف الحيـاة اليوميّـة للعامـالت بسـبب الّضغـط الـذي يتعّن عليهـّن التّعامل معـه يف الجمع بـن العمل املأجور واملسـؤوليّات 

األرسيّـة واملنزليّـة – بتوسـيع نطـاق عملهـا خـارج مكان العمـل. وعند معالجة مسـؤوليّات املرأة الثالثيّـة )العمل املأجـور وغر املأجور 

إىل جانـب املشـاركة الّنقابيـة(، تصبـح الّنقابـة أكـر جذبـا للعامالت وأكـر إفضاًء للّنضال مـن أجل الحقـوق االجتاعيّة وحقـوق املرأة. 

كـا أنّهـا، وهـي تنظـر إىل العامـالت كمواطنات، إّنا توّسـع أيضا قّوتهـا الّنقابيّـة واالجتاعيّة.

6. وما الذي ميكن القيام به يف مجال املامرسة؟

يعلّـق نهـج مصـادر القـوة أهّميّـة كبـرة عـى العمـل الّنقـايّب يف مواجهـة مشـكلة/نزاع ملمـوس مـا: فـا هـي مصـادر القـوة املتاحـة ومـا هـي 

االسـراتيجيّات األكـر مالءمـة ملعالجـة الوضـع املحـّدد يف مـكان العمـل؟ ميكـن اسـتخدام هـذا الّنهـج أيًضـا لتحليـل األوضـاع الّداخليّـة يف 

الحيـاة الّنقابيّـة، مثـالً، ِذكـرًا ال حـًرا، العجـز يف إدمـاج العامـالت وغيـاب سياسـة منهجيّـة ودامئـة للمسـاواة بن الجنسـن. وهذا يسـّهل فهم 

مصـادر قـّوة الّنقابـة بشـكل أفضل.

وفيا يي بعض الّنصائح:

1.6 الّنظر إىل عامل العمل أيًضا من منظور الّنوع االجتامعّي:

هنـاك مجموعـة متنّوعـة مـن األدوات واألسـاليب املتاحـة لتحليـل عـامل العمل من منظـور الّنوع االجتاعـّي واإلجابة عى األسـئلة الرّئيسـيّة يف 

تحليـل مصـادر القـوة الهيكليّة املوّضحـة أعاله:

· يتحتّـم عنـد إجـراء مسـوحات بـن العّال ملعرفـة كيف يرون ظـروف عملهم ومعيشـتهم وما هـي مطالبهم من أجل تحديـد القضايا 

التـي تحتـاج الّنقابـة إىل معالجتهـا تضمـن األسـئلة املتعلّقـة بالتّـوازن بـن العمـل والحيـاة، والتّحـرّش الجنـيّس، والتّدريـب وفـرص 

التّنميـة املهنيّـة، ومـا إذا كانـت مصـادر رعايـة الطّفـل متاحـة أم ال، والتّمييـز الـذي يتـّم التّعـرّض لـه يف مـكان العمـل ومـا إىل ذلـك. 

وتعتـر الخرائـط األفقيّـة4 أداة عمليّـة إلجـراء مثـل هذه املسـوحات.

· البحث يف تأثر الّنزاع عى العّال من الّذكور واإلناث، واقراح الحلول ووضع اسراتيجيّات العمل عى هذا األساس؛

· التّعـرف عـى الّدراسـات والبحـوث املتعلّقة بالتّقسـيم الجنـيّس للعمل، خاّصة يف القطـاع االقتصادّي الذي متثّله الّنقابة التي تسـعى 

إىل الحصـول عـى دعـم خارجّي، مثل دعـم الباحثن يف الجامعـات ومراكز البحوث عى سـبيل املثال؛

· مراعـاة مـؤرّشات املسـاواة بـن الجنسـن، كجـزء مـن األدوات املنهجيّـة التي يتبّناها قسـم األبحـاث أو قسـم االستشـارات الخارجيّة 

الخـاّص بالّنقابـة لتحليـل سـوق العمـل وظـروف العمل وعالقاتـه. كا يجب جمـع البيانات املصّنفة حسـب الّنـوع االجتاعـّي والبيانات 

عـن فجـوة األجور بن الجنسـن، والوصول املتسـاوي أو غـر املتكافـئ إىل التّدريب والتّطوير الوظيفـّي، والجوانب التّمييزية لسياسـة 

االنتـداب الوظيفـّي، وكذلـك كيفيّـة توجيـه طلبـات الّنـوع االجتاعـّي مـن عدمـه يف املسـاومة الجاعيّـة، ودمجهـا يف تحليـل القطـاع 

االقتصادّي؛

· تحليـل تأثـر التّغيـرات يف عمليّـة العمـل )مثـالً إدخـال التّكنولوجيـا الجديـدة( أو إعـادة الهيكلـة التّنظيميّة باسـتخدام منظور رصيح 

للّنـوع االجتاعّي؛

· إدراج تحليل لعامل العمل من منظور الّنوع االجتاعّي يف سياسة التّدريب الّنقابيّة )انظر القسم املخّصص لهذا أدناه(.

4  الخرائـط األفقيّـة هـي منهجيّـة بحـث تهـدف إىل تحديـد "مـكان العامـل" مـن حيـث طبيعـة عمله/عالقتـه مـع صاحـب العمل/أصحـاب العمـل، وعمليّـات الّدخل/األجـور واملشـكالت/القضايا التي 
يواجههـا، وباختصـار ظـروف العمـل وكذلـك مصـادر قّوتـه املمكنة/الحاليّـة. وتطبـق املقابـالت وجهـا لوجـه مـع العـّال. كـا يتّم جمـع املعلومـات لغرض إنشـاء خطط عمـل ميكن اسـتخدامها من 
قبـل منظّـات العـّال ذات الّصلـة لتنظيـم هـؤالء العـّال. ويتـّم تطبيـق منهجيّة الخرائـط األفقيّة يف برنامـج ENGAGE بجامعـة العمل العامليّـة )GLU(. وميكـن الحصول عى مزيد مـن املعلومات 

 .)Warren McGregor( من وورنـر ماغـر
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2.6 بناء هيكل تنظيمّي نسايّئ ذايّت قوّي متامسك محكم الّتنظيم ودائم:

يعـّد التّنظيـم الـّذايت للمـرأة5 عنـرا رئيسـيّا يف القـّوة الّنقابيّـة ومثّـل دامئـا القـّوة الّدافعـة الرّئيسـيّة وراء تحقيـق املزيـد مـن املسـاواة يف 

مـكان العمـل ويف الّنقابـات نفسـها. إّن املنظّمـة الّنسـائيّة هـي أحـد جوانـب عالقـات القـّوة يف الّنقابـات: وليس مـن املفرض أن تكون مسـاحة 

"معـرف بهـا" إلبقـاء الّنسـاء صامتـات، بـل نتيجـة للّنضـال الـذي تنخـرط فيـه الّنسـاء العامـالت لتشـجيع الرؤيـة والتأثـر يف الحيـاة الّنقابيّـة 

ولجعلهـا أكـر دميقراطيّـة. ومـن خـالل العمـل بطريقـة منظّمـة وعر تقاسـم نفـس األهداف، يتـّم متكـن العامالت مـن مواجهة عالقـات القّوة 

غـر املتكافئـة، وبنـاء قـّوة حقيقيّـة للتّفاوض عى مسـاحة أكر للمشـاركة الّسياسـيّة، وتطوير املزيـد مـن األدوات إلزالة الحواجـز العديدة التي 

تعـوق اندماجهـم الكامـل، وإنجـاز تغيـرات حقيقيّـة يف الهيـكل الّنقـايّب لتسـهيل اندماجهـم فيه.

مـن املهـّم تحليـل واقـع كّل نقابـة وكيفيّـة مارسـة عالقـات القّوة بن الرّجـال والّنسـاء – والتي هي كقاعـدة أقّل مالءمة للّنسـاء – والتّـرّف بناًء 

عليهـا. ما الـذي ميكن القيـام به؟

تحتاج القيادات الّنسائيّة إىل تطوير االسراتيجيّات التي ينبغي أن تشمل:

· التّعرّف جيًّدا عى مشاركة الّذكور واإلناث يف القطاع االقتصادّي؛

· تحديد العضويّة الّنقابيّة واملشاركة الّنشطة للعامالت، ورؤيتهن للّنقابة، والعقبات التي تحول دون مشاركتهّن؛

· االرتباط بشكل تنظيمّي )اللّجان، األمانات، إلخ، حسب الّنقابة(؛

· العمل كشبكة وتحسن قنوات االتّصال والعمل الجاعي والحفاظ عليها؛

· تعزيـز التّاسـك الّداخـّي والهّويّـة الجاعيّـة للمجموعـة )عـى سـبيل املثـال مـن خـالل توفـر مسـاحة غـر رسـميّة – خـارج الهيـكل 

الّنقـايب – للتّفاعـل والّنقـاش(؛

· البحث عن أمثلة مرجعيّة من التّجارب الّناجحة فيا يتعلّق باملنظّات الّنقابيّة الّنسائيّة والّنقاش الّنسوي؛

· تعزيـز املـرأة )احـرام الـّذات، وحـدة التّحـرّك، ومـا إىل ذلـك( مـن خـالل برامـج وإجـراءات التّوجيـه التـي تقيـم صـالت مـع العمـل 

والحيـاة األرسيّـة للعامـالت؛

· تحديد اسراتيجيّات للتّفاوض بشأن الفضاء الّسيايّس ومصادر البنية التّحتيّة لتنظيم الّنساء مع هيئات صنع القرار؛

· االقـراب مـن الّنقابيـن ذكـورا وإناثـا مّمـن يقاومـون تنظيـم املـرأة، وتحديـد أسـباب موقفهـم والبحـث عـن بدائـل للتعامـل معهم، 

واالسـتثار يف إقامـة تحالفـات. فكلّـا اتّسـعت دائـرة التّحالفـات، زادت فـرص التقـّدم يف عمليّـة التّحـّول الّنقـايّب نحـو املزيـد مـن 

املساواة؛

· وضع خرائط للعامالت الجدد من جميع األعار لدمجهّن يف املنظّمة؛

· وضـع خرائـط ملصـادر القـّوة املؤّسسـيّة املتاحـة ووضـع مقرحات للتّدّخـل يف املسـاومة واملفاوضـات الجاعيّة يف مـكان العمل، 

وكذلـك يف املجـاالت املؤّسسـيّة والقانونيّـة. ويعـّد التنظيم الـّذايت للمرأة عامال مها يف تعزيـز إدراج مطالب العامالت يف املسـاومة 

الجاعيّـة، فضـال عـن مارسـة الّضغط مـن أجل ضان مشـاركة الّنقابيّـات يف طـاوالت املفاوضات؛

· تحديـد الّدعـم الخارجـّي املحتمـل )مـن املنظّـات التـي تعـّزز التّعـاون الـّدويّل، والباحثـن يف مجـال الّنـوع االجتاعـّي والعمـل، 

والحـركات الّنسـائيّة، ومـا إىل ذلـك(، والتـي ميكن أن تسـاهم أيًضـا يف الّنقاش داخل الّنقابة حول املسـاواة بن الجنسـن/املعاملة غر 

املتسـاوية وأشـكال التّمييـز األخرى؛

· العمـل ضمـن الهيـاكل )التّجّمعـات، املؤمتـرات، االجتاعـات، هيئات صنع القـرار( إلحداث تغيـرات يف هياكل صنع القـرار وعمله، 

وكذلـك يف العالقات الّسياسـيّة واملارسـة اليوميّة؛

· دعم الّنساء عند الرّشح لالنتخابات.

5  نشـر هنـا إىل التّنظيـم الـّذايتّ للمـرأة داخـل املؤّسسـات والحـركات التـي تجمـع بن عضويّـة الّذكور واإلنـاث، مثـل الّنقابات العّاليـة ورابطات العـال األخرى، وكذلـك األحزاب الّسياسـية. ويف 
حالتنـا، نشـر عى وجـه التحديـد إىل الّنقابـات والجمعيّات العّاليـة األخرى.
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هذه اسـراتيجيّات لتعزيز متكن املرأة، ولكن من الواضح أّن تحسـن مشـاركة املرأة وبناء املسـاواة بن الجنسـن يف الّنقابة ليسـت مسـؤوليّة 

املـرأة وحدهـا. ذلـك أّن مـن شـأن التّنظيم الـّذايت للمـرأة أن يضغط عى القيـادة الّنقابيّـة ككّل لدعم التّغيـر التّحويّي يف الهياكل والّسياسـات 

والثّقافـة الّنقابيّـة واإلدماج الكامل لقضايا املسـاواة بن الجنسـن ومنظوراتها يف الّسياسـات واألنشـطة الّنقابيّة.

3.6 تحقيق مشاركة متوازنة بن الرّجال والّنساء يف الهيئات الّتنفيذيّة:

وفًقـا ملسـح املسـاواة بـن الجنسـن لعـام 2017 )2018( الّصادر عـن االتّحاد الـّدويّل للّنقابات )ITUC(، والـذي أجري بنسـبة 81.5 يف املائة من 

جميـع املنظّـات األعضـاء، تشـّكل الّنسـاء يف املتوّسـط 42.4 يف املائـة مـن جميـع األعضـاء. ومـع ذلك، فـإّن متوّسـط معّدل متثيلهـا يف أعى 

هيئـات صنـع القـرار الّنقابيّـة هـو 28 يف املائة فقط، حيث تشـغل الّنسـاء 7 يف املائة مـن املناصب القيّاديـة العليا. وعليه، فـإّن وصف الّنقابات 

لنفسـها بأنّهـا تقّدميّـة ودميقراطيّـة صحيـح ولكـن فقـط إىل الحـّد الذي تسـتثمر فيه للتّغلّـب عى هـذا القصور داخـل هيكلها الخـاّص. وقد مثّل 

اعتـاد الحـّد األدىن مـن املحاصصـة مـن حيـث مشـاركة املرأة واملسـاواة يف هيئـات صنع القـرار أكر الطـرق فعاليّة لتجاوز هـذا الخلل.

مـن جانـب آخـر، هنـاك حاجـة إىل تحليل واقـع كّل نقابة عى حـدة فيا يتعلّق مبشـاركة املرأة والرّجـل يف هيئات صنع القـرار. ويف حالة وجود 

تفاوتـات، مـن الـّرورّي تحديـد العوامـل التـي تؤّدي إىل ذلـك فضال عن تحديد مصـادر القـوة املتاحة لتصحيحهـا، وأخرًا توضيح اسـراتيجيّة 

سياسـيّة للتّغلّب عى عدم املسـاواة. وبشـكل عام، تتضّمن اسـراتيجيّة الّسياسـة ما يي:

· تحديد االقراح املطلوب وتريره )الحّصة، التّكافؤ أو آليّة أخرى؟(؛

· وضع الحجج املؤيّدة واملعارضة لالقراح؛

· الوعي بالخرات الّناجحة والتّعلم منها؛

· نرش االقراح ومناقشته عى نطاق واسع، ورشح األسباب للّدفاع عنه، وإثراء الّنقاش علنا مبواقف معارضة؛

· تحديد القوى الّسياسيّة الّداخليّة التي سيتّم التّفاوض معها عى االقراح؛

· رسم اسراتيجيّة تفاوضيّة )من يتفاوض مع من، كيف يتفاوض، وما إىل ذلك( وإجراء املفاوضات؛

· البحـث عـن تحالفـات داخليّـة )نقابيّـون وقاعـدة نقابيّـة( وأخـرى خارجيّة )أفراد/مؤّسسـات خـارج الّنقابة يسـاعد دعمها عـى خلق بيئة 

مالمئـة لالقراح(؛

· تقديـم مقـرح للمناقشـة والتّصويـت يف منتديـات صنـع القـرار التّابعـة للهيـكل الّنقايّب، مبـا أّن اندماجه الرّسـمّي يف الهيـكل الّنقايّب 

يعتمـد عى املوافقـة يف هـذه املنتديات؛

· يف حالـة الّنجـاح، يجـب تطبيـق نظـام الحصـص أو التّكافـؤ عـى جميـع املسـتويات، وتكريسـها يف الّدسـتور الّنقايّب وجعلهـا واقعا 

قامئـا يف املارسـة الفعليّـة مـع سياسـة قويّـة وبرنامـج تدريـب خاّصة باملسـاواة بن الجنسـن؛

· عـد االستسـالم يف مواجهـة الهزميـة، ولكـن العمـل عـى تقييـم العمليّـة املوضوعة وإعـادة تعريف االسـراتيجيّات ملواصلـة تحقيق 

6 الهدف.

· إجـراء مسـح سـنوّي أو نصـف سـنوّي حـول متثيـل املـرأة يف الّنقابـات للتّحّقـق من التّقـّدم الذي تـّم إحرازه/الفشـل يف إحـرازه، وما 

هـي التّحّديات/العوائـق ومناقشـة كيفيّـة التّغلب عليهـا مـع القيادة/الّنقابات.

ومـع ذلـك، ال يكفـي اعتـاد آليّـات فقـط لتقليـل الفـوارق، مثـل نهـج الحصـص أو التّكافـؤ، ولكن ال بـّد بعد ذلـك من االسـتمرار يف إعـادة إنتاج 

هـذه العقبـات أمـام املشـاركة الكاملـة للمرأة، مثـل، ذكرا ال حرا، تعين الّنسـاء الّنقابيّات فقـط يف مناصب ضعيفة الّصلة بالّسياسـة، وتجريد 

الخطـب واالقراحـات التـي تقّدمهـا القيـادات الّنسـائيّة مـن األهليّـة، ومقاطعـة املصـادر لتنظيـم العامـالت وسياسـة املسـاواة بـن الجنسـن، 

والفشـل يف البحـث عـن تغيـرات يف املارسـات الّنقابيّـة التـي تعـوق مشـاركة املـرأة )مثـل أن يتـّم التّخطيط لعقـد الجتاعات خالل املسـاء 

أو يف مناطـق غـر آمنـة، أو تنظيمهـا عـى مـدى أيـام، مـّا يتطلّـب املبيـت خـارج املنـزل، ومـا إىل ذلـك(، أو استنسـاخ صـور الّنـوع االجتاعّي 

الّنمطيّـة يف حيـاة الّنقابـات. وملواجهـة محـاوالت التالعـب هذه، مـن الّرورّي وجـود منظّمة نسـائيّة قويّة، وكذلـك تحالفات مع القـادة الّذكور 

الذيـن هم يتحلّـون حّقـا بالّدميقراطية. 

6  تعتمـد االسـراتيجيّة املوصوفـة هنـا عـى تجربـة الّنقابـة املّوحـدة للعـّال CUT Brazil يف كّل مـن الحمـالت املنتـرة العتـاد حّصـة دنيـا تبلـغ 30 يف املائة من مشـاركة اإلنـاث يف هيئات صنع 
القـرار، التـي تـّم إقرارهـا يف عـام 1993، والتّكافـؤ يف نفـس الهيئـات، الذي تّم إقـراره عليها يف عـام 2012. 
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4.6 الحمات:

تعتـر الحمـالت أداة مهّمـة ميكـن مـن خاللها إبـراز موضوع معّن وتعبئـة العاملن حولـه وتحقيق األهداف املرجـّوة من خالل بنـاء قضيّة/ملّف 

والّضغـط عـى صانعـي القـرار. فالحمـالت تجمـع بن اسـتخدام وبنـاء القـّوة الّنقابيّـة واملجتمعيّة، وقد تـؤدي إىل تعزيـز القّوة املؤّسسـيّة )من 

خـالل اتّفاقيـات املفاوضـة الجاعيّة والّسياسـات العاّمة ومـا إىل ذلك(.

ومن أجل غرضنا "لجندرة" مصادر القوة، هناك طريقتان رئيسيّتان للتّعامل مع الحمالت:

1( معالجـة القضايـا املدرجـة يف جـدول أعـال املسـاواة بـن الجنسـن بشـكل رصيـح )رعايـة األطفـال، التّحـرّش الجنـيّس يف مـكان 

العمـل، األجـر املتسـاوي عـن العمـل املتسـاوي القيمـة، العنـف املنـزيّل، إلخ(؛

2( تعميـم منظـور الّنـوع االجتاعـّي يف الحمـالت التـي يفـرض أنّهـا محايـدة من حيـث الّنوع االجتاعـّي )توحيـد جهـود يف الّنقابات؛ 

حقـوق العـّال، الّصّحـة والّسـالمة، الحمـالت التـي تركّز عى الـرّشكات(.

ويف كلتـا الحالتـن، مـن املهـّم أن تقـوم جميـع الّنسـاء والرّجـال بتصميم الحمـالت وتنفيذهـا – يف جميع املراحل، بـدًءا من التّحليـل وتحديد 

األهـداف، مـروًرا بالتّخطيـط والتّنفيـذ، والتّنظيـم والتّعبئـة، والعمـل اإلعالمـّي، ووصـوالً إىل التّقييـم، ومـا إىل ذلـك. وهـذا يزيد مـن فرص من 

الّنجـاح، ألنّـه داخليّـا يحشـد القاعـدة الّنقابيّـة بطريقـة أكـر شـمواًل، وخارجيّـا يصبح قضيّة طيف أوسـع مـن املجتمع.

إّن الحملـة املسـتمرّة التـي تقـوم بهـا الحركـة العّاليّـة العامليّـة لوقـف العنـف القائـم عـى الّنـوع االجتاعـّي والتّحـرّش يف عـامل العمـل7 هي 

مثـال جيّـد لجميـع الّنقابـات العّاليّـة. فقـد بـدأت أّوال بركيـز واضح عـى العنف القائـم عى نـوع االجتاعّي، جاعلـة وضع املرأة نقطـة البداية 

يف الحملـة. ثـّم كان توسـيع الخطـاب ليشـمل يف نهايـة املطـاف العنـف ضـّد جميـع العـّال وسـيلة لجعـل هـذا األمـر قضيّـة حشـدت الرّجال 

لالنضـام إىل الحملـة. وثانيًـا، تجـاوزت الحملـة مـكان العمـل، ووصلـت إىل الحقائق اليّوميّـة للعّال مفرضـة أّن "مكان العمل ميكـن أن يلعب 

أيضـا دورا رئيسـيّا يف دعـم ضحايـا العنـف املنـزيّل للبقـاء يف العمـل والحصـول عى األمـن املـايّل واالسـتقالليّة لتمكينهم من هجـر العالقات 

املسـيئة".8 ومـن ثـّم، يُنظـر إىل املـرأة العاملـة يف اسـتخدامها املتزامـن وغـر املنفصل عى أنّهـا عمل مأجـور ويف العالقات األرسيّـة. وهكذا، 

وفّـرت التّحليـالت املناسـبة األسـاس لتعبئـة واسـعة لجميـع أفـراد األرسة الّنقابيّة )القـّوة الّنقابيّة( أثنـاء بناء رسديّـة وخلق تحالفات مـع الحركات 

الّنسـائيّة، واسـراتيجيّة منـارصة لكسـب الّدعـم مـن الحكومـات وأربـاب العمل، والتـي ضمنـت يف الّنهاية الّنجـاح يف مؤمتر العمـل الّدويّل.

وال تقتـر الحمـالت عـى الّنقابـات يف االقتصـاد الرّسـمّي، بـل تشـمل أيًضـا قاعـدة العاملـن يف االقتصـاد غـر الرّسـمّي و/أو عالقـات العمـل 
األخـرى، اعتـاًدا عـى الّسـياق ذي الّصلـة.9

5.6 الّتدريب الّنقايّب:

إّن إدراج منظـور الّنـوع االجتاعـّي يف سياسـة التّدريـب الّنقابيّـة – مـن مفهومهـا إىل تنفيذهـا – هـو عنـر مـن عنـارص يف بنـاء القـّوة الّنقابيّـة. 

وهـو رضوري لعّدة أسـباب:

· ميكـن للّنقابيّـن فهـم عـامل العمـل والعالقـات االجتاعيّـة يف املجتمـع الرأسـايّل مـع مراعـاة العالقـات بـن الجنسـن والتّقسـيم 

للعمل؛ الجنـيّس 

· يزّود الّنقابيّن بأدوات جديدة ميكن من خاللها التّعرّف عى مصادر القوة وتطوير اسراتيجيّات العمل الّنقابيّة؛

· ميكـن للرّجـال والّنسـاء أن يصبحـوا أكـر وعيًـا بحقوقهـم بطريقـة يتـّم فيها دمـج الحقوق املتسـاوية للمـرأة والّنوع االجتاعـّي كبعد 

غـر قابـل لالنفصـال، ونتيجـة لذلـك، ميكـن لكليهـا الّنضال بشـكل أكـر فعاليّة مـن أجل هـذه الحقوق؛

· يساهم يف التّغير الثّقايف لصالح املساواة بن الجنسن والقضاء عى القوالب الّنمطيّة واألحكام املسبقة؛

7  تدعـم الحملـة اعتـاد اتّفاقيّـة منظّمـة العمـل الّدوليّـة )ILO( وتوصيـًة بشـأن العنـف والتّحـرش يف عـامل العمـل، مـع الركيـز عـى العنـف القائـم عـى نـوع االجتاعـّي. وقـد متّـت املوافقـة عى 
االتفاقيّـة يف املؤمتـر الّسـنوي ملنظّمة العمـل الّدولية لعام 2019 )االتّفاقية رقم 190 والتّوصيـة رقـم https://www.ituc-csi.org/IMG/html/gbv_newsletter_5_en.html :)206. مجموعة أدوات 

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tool_kits_en_2018_final-2.pdf :متاحـة عـى )ITUC( حملـة االتّحاد الـّدويّل للّنقابـات
https://www. :يف يـوم املـرأة العاملـّي هـذا، دعونـا نطلـق الّدعـوة ضـّد العنـف القائـم عـى نـوع الّنـوع االجتاعـّي. 6 مـارس 2019. ميكـن االطّـالع عليـه يف .)ITUC( 8  االتّحـاد الـّدويّل للّنقابـات

ituc-csi.org/IWD2019-EN
9  مـن األمثلـة عـى ذلـك الحملـة العامليّـة للموافقـة عـى اتّفاقيـة منظّمـة العمـل الّدوليّـة بشـأن العمـل الالّئـق للعـّال املنزليّـن )رقـم 189/2011(، والتـي تسـتهدف العـال )حيـث تشـكل اإلناث 
IDWN(. https://www.wiego.org/campaign-domestic-( الذيـن ليـس لديهـم حقوق عمـل مضمونة يف معظم البلـدان. وقد قـادت الحملة شـبكة العاملـن املنزليـن الّدوليّـة )األغلبيـة العظمـى

 workers-convention
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يوفّـر التّدريـب أيضـا فضـال عـن املجـاالت األخـرى للّسياسـة الّنقابيّـة مسـاحة للّراعـات عـى القـّوة. لذلـك، ميكـن أن يكـون تصميـم برامـج 

التّدريـب مـن منظـور الّنـوع االجتاعـّي نقطـة محوريّـة للـّراع، والتـي تكـون نتيجتهـا غـر متكافئة وفًقـا لعالقـات القـّوة الّسـارية يف كل نقابة. 

وتظهـر بعـض التّجـارب أّن هـذا اإلدمـاج يتـّم بطريقـة رسـميّة وبروقراطيّـة فقـط، يف حـن أنّـه يقتـر يف بعض األحيـان عـى معالجة بعض 

املواضيـع املعزولـة فقـط وال يغطّـي املفهـوم الكامـل للتّدريـب الّنقـايّب. ويتمثّـل أحد األهـداف واألغراض يف ذلـك يف صياغة سياسـة تدريب 

نقابيّـة تحلّـل العالقـات االجتاعيّـة غـر املتكافئـة للطّبقة والعـرق والّنوع االجتاعّي وكيـف يتّم التّعبر عنهـا يف عامل العمـل واملجتمع لتكون 

إحـدى أحجـار الزّاويـة لتطوير اسـراتيجيّات العمـل الّنقايّب.

وترتبـط باملحتـوى القواعـد واملارسـات التي تضمن مشـاركة املرأة يف الرنامـج التّدريبّي بأكمله باإلضافة إىل مشـاركة الّذكـور يف املوضوعات 

املدرجـة عـى األجنـدة الّنسـويّة. وأخـرًا، ميكن أن تسـاعد املشـاركة يف برامج التّدريـب عى تحفيز الّنسـاء عى تويل الوظائـف القياديّة.

كيف ميكن دمج الّنوع االجتاعّي يف التّدريب الّنقايّب؟

· يصبـح الّنـوع االجتاعـّي أحـد أحجار الزّاوية يف تحليل املوضوعـات العاّمة يف الرنامج التّدريبّي )مفهـوم العمل، الوضع االقتصادّي 

والّسـيايّس، سـوق العمل، التّغرات يف عامل العمل، تاريخ الحركة الّنقابيّة، املسـاومة الجاعية، إلخ(. 

· مواضيع من األجندة الّنسويّة هي جزء من الرنامج )العنف ضّد املرأة، الحقوق الجنسيّة واإلنجابيّة، تاريخ نضال املرأة، إلخ(.

· يتـّم تشـكيل فريـق تدريـب حـول املسـاواة بـن الجنسـن ويتـّم الّسـعي للحصـول عـى الّدعـم الخارجـّي مـن خـالل التّحالفـات مع 

الخـراء يف هـذا املجـال.

· يتـّم اعتـاد املنهجيّـات التّشـاركيّة التـي تفّضـل التّعبـر والتأّمـل للمشـاركن فيـا يتعلّـق بواقعهـم الخاّص وتحّفـز التّبـادل والّنقاش 

حـول األفـكار. كـا يتـّم اسـتخدام املزيـد مـن عمليّـات التّنسـيق التّقليديّـة )مثـالً، عـرض حـول موضـوع، موائـد مسـتديرة، إلـخ(، مع 

الحفـاظ عـى مسـاحة للمناقشـة مع املشـاركن.

ويوجـد حاليّـا مجموعـة متنّوعـة مـن املـواد املتعلّقـة باملسـاواة بن الجنسـن ميكـن الوصـول إليها عـى اإلنرنت والتـي ميكن أن تكـون مفيدة 

يف تطويـر أنشـطة التّدريـب. كـا ميكـن للعديـد من األفالم، عى سـبيل املثال، أن تسـاعد يف معالجـة العالقـة املتناقضة بن النظريّـة الّنقابيّة 

والعالقـات بـن الجنسـن، وميكـن أيًضـا تحليلهـا مـن حيـث مصـادر القـوة املعنيّـة، اعتـاًدا عـى كيفيّـة مواجهـة املواقـف املوصوفـة. )راجـع 

.)1 امللحق 

6.6 الّتحالفات بن العمل الّنقايّب والحركات الّنسائّية والّنسويّة:

هـل مـن املمكـن إقامـة تحالفـات بـن الّنقابات والحـركات الّنسـائيّة والّنسـويّة؟ نعم، هـذا ممكن ومرغـوب فيه، وهنـاك أمثلة عمليّـة للّراعات 

املشـركة. حيـث تخـوض الحـركات الّنسـائيّة والّنسـويّة رصاعـا حـول املوضوعـات التـي تهـّم العامـالت كمواطنـات: ضـّد العنـف املرتكب ضّد 

املـرأة، ومـن أجـل االسـتقالل االقتصادّي للمـرأة وضّد الفقر، ومن أجـل الحقوق الجنسـيّة واإلنجابيّة، ومن أجل سياسـة الّرعايّـة )رعاية األطفال، 

ورعايـة املسـّنن، وأفـراد األرسة املـرىض واألشـخاص ذوي اإلعاقة(، من بـن آخرين.

لكـن هـذه التّحالفـات ليسـت شـائعة جـّدا. فقـد تـّم دمـج الحركة الّنسـويّة من قبـل العديـد مـن العامـالت والّناشـطات الّنقابيّات. ومـع ذلك، ال 

تـزال هنـاك عالقـة متوتّـرة سـائدة بـن الحركـة الّنقابيّـة والحـركات الّنسـائيّة والّنسـويّة. ويف العديـد مـن املجـاالت الّنقابيـة، يتـّم رفـض الحركة 

الّنسـويّة بشـكل مطلـق بسـبب األحـكام املسـبقة واآلراء الّنمطيّـة. ويف املنظّـات ذات التّقاليـد الّذكوريّـة وهيـاكل الّسـلطة الجامـدة، يعتـر 

العديـد مـن الّنقابيّـن الحركـة الّنسـويّة، التـي تدعـو إىل القضـاء عـى عالقـات القّوة غـر املتكافئة بـن الرّجـال والّنسـاء، مبثابة تهديـد. وهناك 

أيضـا نقابيّـات مـن الّنسـاء مل يفهمن بعد ماهية الحركة الّنسـائيّة ويرفضنها. ويف الحركات الّنسـائيّة والّنسـويّة، تسـود نظـرة ذكوريّة ميؤوس منها 

للحركـة الّنقابيّـة، حتّـى عندمـا تظهـر التّجربـة أنّـه يف العديـد مـن الكيانـات الّنقابيّة هنـاك تنظيم قـوّي من الّنسـاء ونقابيّات نسـويّات ناشـطات 

بشـكل علنّي.

يشـّكل بنـاء طـرق جديـدة للعالقـات وإقامـة التّحالفـات تحّديّـا. وهناك تجـارب إيجابيّة تشـّكل رابطـة حيث تلتقـي الّنضـاالت الّنسـويّة والطّبقيّة 

ويعـّزز بعضهـا البعـض. وبالّنظـر إىل حقيقـة أّن لكّل مجتمع تجربـة وتاريخ مختلفن فيـا يتعلّق بالّنقابات والحركات الّنسـائيّة والّنسـويّة، فمن 
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الـّرورّي تحليـل املصالـح واإلمكانيّـات املشـركة للتّحالفـات يف كّل واقـع. ومـن غـر املرّجـح يف غالبيّـة الّنقابات أن تتـّم هـذه العمليّة بدون 

نـزاع داخـّي بسـبب األحـكام املسـبقة املذكـورة آنًفـا وبسـبب مقاومـة نضال املـرأة من أجل االسـتقالل واملسـاواة. لكـّن الّنضاالت الّنسـويّة يف 

جميـع أنحـاء العـامل تعـّززت، بحيـث أظهـرت كّل دولة شـكلها الخـاّص، بينا تشـارك الّنقابيّـات يف كثر من الحاالت بنشـاط يف هـذه الّنضاالت 
ويضغطن عـى نقاباتهـّن لدعمهّن.10

يعـّزز التّحالـف بـن الحركـة الّنقابيّـة والّنسـويّة الّدفـاع عـن األجنـدة الّنسـويّة يف املجتمـع، والتـي تتمتّـع بإنجازاتهـا العامالت، يف نفـس الوقت 

الـذي تنـرش فيـه واقـع أماكـن العمـل يف مناطـق أخـرى مـن املجتمع ورمّبـا تحّفـز التّغيـرات يف الّنقابـات من خـالل تأثر اإلنجـازات الّنسـويّة. 

كـا أنّـه يؤثّـر إيجابًـا عـى صـورة الّنقابـات، التي تواجه، مـن خالل الّنظـر إليها كجهـات فاعلة مجتمعيّـة ملتزمة بالّنضـال من أجل حقـوق املرأة، 

وبالتّـايل باعتبارهـا تقدميّـة ومنفتحـة، نـّوا مـن حيث قّوتهـا املجتمعيّة. كا تحّفـز هذه التّجربـة الّنقاشـات الّداخليّة حول كيـف أّن املوضوعات 

املدرجـة عـى األجنـدة الّنسـويّة هـي عنـر مـن عنـارص حيـاة جميـع العـّال، وتلقـي الّضـوء عى أبعـاد هـذه الحيـاة التـي ال تدركهـا الّنقابات 

دامئًـا، وتسـاعدها عى توسـيع أجندتهـا الخاّصة.

7. األدوات املنهجّية:

يقـّدم هـذا القسـم بعـض االقراحـات فيـا يتعلـق بـاألدوات املنهجيـة التـي قـد تكـون مفيـدة يف تحديـد وتحليـل مصـادر القـوة باسـتخدام 

منظـور الّنـوع االجتاعـّي. 

رسـم خريطـة ملواطـن القـّوة. هـذه أداة مفيـدة ميكن مـن خاللها تحديـد وتقييم مصـادر القـوة املتاحة للتعاطي مـع مشـكلة/تحّد معّن، من 

خـالل رؤيـة الجهـات املتحالفـة واملعارضة )الفرديّة واملؤّسسـية(، ومسـتويات قّوتها بالّنسـبة للهدف الـذي تصبو املجموعـة إىل تحقيقه. وهذه 

خطـوة تسـبق تطويـر اسـراتيجية العمـل. كـا ميكـن أن تكـون فّعالـة للّنقابيّـات اللّـوايت يـردن هيكلة التنظيـم الذايت للمـرأة؛ يف إطـار تصميم 

حملـة تهـدف إىل زيـادة تواجـد املـرأة يف مراكـز صنـع القـرار؛ ويف إطـار وضـع اسـراتيجية للتعامـل مـع مشـكلة قـد تواجهها املـرأة يف مكان 

العمـل عى سـبيل املثال.

مجموعـات العمـل. هنـاك إمكانيّـات ال حـر لهـا لتكويـن مجموعـات عمل ملناقشـة شـتّى الجوانب املتعلّقـة مبشـكلة معينة من منظـور النّوع 

االجتاعـّي. وتشـمل هـذه اإلمكانيّـات تكويـن مجموعـات مختلطـة مـن الجنسـن للتفكـر يف مصـادر القـوة املتوفـرة ملعالجـة مشـكلة بعينها؛ 

ومجموعـات مسـتقلة ملناقشـة التفـاوت املحتمـل بن التحليـل والحلـول املقرحة.

تاريـن لعـب األدوار. يشـّجع هـذا األسـلوب الرّجـال والنسـاء عـى وصـف التّصـورات التـي كونوهـا عـن أنفسـهم وعـن بعضهم البعـض، مّا 

يـرز نقـاط التوتـر فيـا بينهـا يف املواقـف امللموسـة. وميكن اسـتخدام هـذا األسـلوب للتطـرق ألدوار الجنسـن يف الحياة االجتاعيّة السـيّا 

يف الّنقابـات. كـا يسـاعد هـذا األسـلوب عـى الكشـف عـن كيفيـة إدراك كّل مجموعـة إىل أّي مـدى يتـّم دمـج مصالـح العامـالت وقضايـا الّنـوع 

االجتاعـّي يف قامئـة الطلبـات والثّقـل الـذي يـوىل لهـا أثناء مناقشـة قضيـة املفاوضـة الجاعيّة، عى سـبيل املثـال. ويف نهاية التمريـن، هناك 

عنـارص تسـاعد الّنوعـن االجتاعيّـن عـى تحديـد مصادر القـّوة وكذلك إلعـداد اسـراتيجيّات ملواجهة/التغلب عـى التّوترات وصياغة مشـاريع 

مشركة.

دراسـات الحالـة. تُقـّدم للّنقابيّـن مشـاكل )حقيقية أو وهميّة( تقع يف مـكان العمل أو ذات صلـة بديناميكيات الّنقابات، ولـيك يتمّكنوا من حلّها 

يجـب عليهم تحديـد مصادر القّوة واقراح االسـراتيجيات.

التعلّـم مـن الّتجـارب األخـرى. يعـّد التّعـرف عـى الخـرات الراهنـة والجاريـة املتعلقـة بالهيـاكل الّنسـائية وكيفيـة تعامـل الّنقابيـات مـع 

املشـاكل والتحديـات لتحقيـق املسـاواة بـن الجنسـن يف نقاباتهـم مصـدرا ممتـازًا لتحفيـز تجربة الـذات وإثرائهـا ومراجعتها، وكذلك للتوّسـع 

يف االسـراتيجيّات البديلـة التـي ميكـن اعتادهـا. وتتـّم عمليّـة التعلّـم هـذه مـن خـالل األنشـطة التـي تضـّم نقابيّـن مـن أصـول مختلفـة، تّم 

اختيارهـم مـن قبـل عديـد املنظّـات النقابيّـة والحلفـاء عـى املسـتويات املحليّـة واإلقليميـة والعاملية. كا تتـّم من خـالل الّنفـاذ إىل التّقارير 
والدراسـات املتاحـة.11

10  شـاركت الّنقابـات الوطنيّـة يف العديـد مـن البلـدان يف الكفـاح مـن أجـل إضفـاء ترشيـع اإلجهـاض، مثـل Central de Trabajadores Autónoma )CTA-Autónoma( de Argentina و CUT يف 

الرازيـل واملؤمتـر األيرلنـدي للّنقابـات العاليّـة )ICTU( يف إيرلنـدا، و PIT-CNT يف أوروغـواي؛ ويف كثـر من الحاالت، تشـارك الّنقابيات يف هـذا الّنضال بغّض النظر عن أّي موقف رسـمي لنقاباتهّن. 

وكـا ذكـر مـن قبـل، فقد تّم دمـج مكافحـة العنف ضّد املـرأة يف جـدول أعـال الّنقابات.

 ETUC( ارتبـاط تجـارب تنظيـم العامـالت يف بلـدان مختلفـة؛ ويقـّدم االتّحـاد النقـايّب األورويّب :)Britwum, Akua O./Ledwith, Sue )2014( 2014 11 انظـر أيضـا: بريتـوم، أكـوا أو. / ليدويـث وسـو

2018( نظـرة عاّمـة عـن مشـاركة املـرأة يف النقابـات األوروبية. ويجمـع غودينهو دلغـادو )Godinho Delgado )2009(( الخرة يف دول أمريـكا الالّتينية وتحليل التّكافؤ بن الجنسـن 2017 يف منظّمة 

العـّال الرازيليّـة عـى أسـاس اإلطـار الّنظـرّي ملصـادر القوة. ويقـّدم االتّحاد الـّدويل لنقابات العـال )ITUC )2018( نتائـج الحملة العامليّـة "Count Us In!"، ويقـّدم أمثلة من جميـع أنحاء العامل.
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استشـارة املتخّصصـن يف قضايـا النـوع االجتامعـي والعمـل والنقابـات. إّن دعـوة الخـراء لتنفيـذ أنشـطة )النقاشـات، الّنـدوات، املوائـد 

املسـتديرة، ورش العمـل، إلـخ( داخـل إطـار النقابـة ال تفـي فقـط بغـرض الحصـول عـى أو إيصـال معلومـات ومعـارف مفيدة حـول املوضوع 

قيـد البحـث، ولكـن أيًضـا جعـل الّنقابيـن املرّدديـن يقيمـون التّحليـل باسـتخدام منظـور الّنـوع االجتاعـّي. كـا يسـاعد عـى تعزيـز التّعـاون 

)التحالفـات( بـن املتخّصصـن والّنقابـات.

برنامـج توجيـه النقابّيـات الّشـابات. وهـذا يشـمل االقـران بـن الّنقابيّـات املخرمـات والّنقابيـات الّشـابات ملقارنة الخـرة وتشـجيع اندماج 

الّشـابات يف الحيـاة النقابيّـة. وهـي مبـادرة مـن االتّحـاد العاملـّي )شـبكة االتّحـاد الّدوليـة UNI( ميكـن تكييفهـا مـع أيّة منظمـة عاليّة.

كيـف نضـع سياسـة نقابيّـة قامئـة عـى املسـاواة بـن الجنسـن وخاليـة مـن التّمييـز. إّن املـواّد التي تضـّم مقرحـات عمليّة حـول كيفيّـة تحقيق 

املزيـد مـن املسـاواة بـن الجنسـن يف هيـاكل وعالقـات الّنقابـات العاليّـة متوفّـرة عـى مواقع االتحـاد الـّدويل للنقابـات ومنظاتـه اإلقليميّة 

والنقابـات العامليّـة وبعـض املنظّـات الوطنيّـة الّنقابيّـة الجامعـة )انظـر امللحـق 2 مـع املراجع(.

8. ماحظات ختامّية:

إّن املشـاركة املتكافئـة والّسـلطة املشـركة بـن الرّجـال والّنسـاء يف الّنقابـات هـدف مل يتحقق بعد. ما ال شـّك فيـه أّن التّقـّدم الواضح الذي 

تـم تحقيقـه عـى مـدار الثالثـن سـنة املاضيـة جعـل العامـالت مرئيـات وأدى إىل تحـوالت ملموسـة يف املشـهد النقـايب الـدويل مـا أدى إىل 

متثيـل نسـايئ أكـر مـن ذي قبـل. لكـن العراقيـل التـي تحـول دون املسـاواة الكاملـة ال تـزال قامئـة، النابعـة عـن اسـتمرار التقسـيم عى اسـاس 

النـوع االجتاعـي يف العمـل والعالقـات غـر املتكافئـة بـن الجنسـن يف املجتمـع، وكذلك مـن مارسـات الّنقابـات الذكورية التـي تحول دون 

اندمـاج العامـالت. إّن االسـتثار مـن أجل تجـاوز هذه العقبات هو مهّمـة جميع األفراد باإلضافة إىل املؤّسسـات املعنيّـة بالّدميقراطية والتّحّول 

االجتاعّي.

تواجـه الّنقابـات العاليـة تحّديـا متمثـال يف التّحّصـل عـى اسـتجابات تنظيميّة للتغـرات الجذريّة التي تحـدث يف مجال العمل. ذلك أّن النسـاء 

هـّن أكـر عرضـة مـن الرّجـال للعمـل يف مهـن محـدودة املهـارات وأكـر هشاشـة، مثـل العمـل املنـزيّل والعمـل العائـّي يف الّزراعة. كـا أنهّن 

أكـر عرضـة مـن الرّجـال لالنخـراط يف عمـل غر رسـمّي يف معظم بلـدان النصف الجنـويب من العـامل )منظمة العمـل الّدوليـة 2019(. وال تزال 

أعـال الّرعايـة مـن مسـؤوليات اإلنـاث. وهـي مثـل أعال أخـرى مأجورة يف سـوق العمل، يتـّم التّقليل مـن قيمتهـا االجتاعيّـة واالقتصاديّة، يف 

حـن أنّهـا كأعـال غـر مأجـورة يف األرسة، تعتر أعبـاء إضافيّة عى الّنسـاء.  

مـن املؤكّـد أّن الّنقابـات ليسـت الجهـة الوحيـدة املنـوط بهـا االسـتجابة لهـذا الواقـع، لكّنهـا تحتـاج إىل دمـج هـذا البعـد بشـكل صحيـح يف 

سياسـتها. ولقـد ظهـرت أشـكال تنظيميّـة تتمحـور حـول العاملـن يف االقتصـاد غر الرسـمّي والتي تختلـف عن الّنقابـات من حيـث هيكلها وطرق 

عملهـا. كـا تشـهد هـذه األشـكال التنظيميّـة تحـّوالت يف إطـار العمـل عـى صياغـة مقاربـة جديـدة، حيـث اإلبـداع يف وضـع االسـراتيجيّات 

والتّحالفـات حـول الّنضـاالت املشـركة تعـّد رضوريّـة ملواجهـة الرأسـاليّة املعوملـة.

وتوفـر مقاربـة مصـادر القـوة التـي تطبـق مبنظـور الّنـوع االجتاعـّي أداة للّنقابـات لتحسـن أدائها يف ضـوء املواقف التـي تواجـه العالقات بن 

رأس املـال والعمل.

 ويف الوقـت نفسـه، فـإّن التّحـدّي يعـد أوسـع نطاقـا مـن حيـث إنّـه يجـب اإلقـرار بوجـود التّمييز القائـم عى النـوع االجتاعـّي الـذي يؤثّر عى 

الطّبقـة العاملـة والعراقيـل التـي تحول دون املشـاركة الكاملة للنقابات العاليّة الّنسـائية مع اتّباع اسـراتيجيّات للتّغلّب عليهـا – وبعبارة أخرى، 

اعتـاد سياسـة للمسـاواة بـن الجنسـن – وهـي معايـر إلزاميّة أليّـة عمليّة تحـّول أو حتّى لبقـاء الّنقابات يف حـّد ذاتها. 
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امللحق 1: األفام املوىص بها

نورما راي، )الواليات املّتحدة 1979(. 

إخراج: مارتن ريت. 

بطولة: سايل فيلد، بريدجز، رون ليبان.

شابّة تعمل يف مصنع نسيج يف ظروف عمل سيّئة للغاية. تلتحق بالّنقابة وتواجه نزاعات مع بعض من املوظّفن وعائلتها والّنقابين الّذكور.

البلد الّشاميل، )الواليات املّتحدة 2005(.

إخراج: نييك كارو 

بطولة: تشارليز ثرون ، جرميي ريرن ، فرانسيس مكدورماند.

مقتبـس مـن قّصـة حقيقيّـة ألّول قضيّـة تحـرّش جنيّس ناجحة يف الواليات املتّحدة. بعد عودتها إىل مسـقط رأسـها، بدأت خوسـيه أمييس العمل 

يف منجـم وتُسـاء معاملتهـا مـن قبـل زمالئهـا يف العمـل. وبـدالً من تلقـي دعم مـن املوظفـن والّنقابات، اتّخـذت خوسـيه اإلجـراءات القانونيّة 

املستوجبة.

الخبز والورود )اململكة املتحدة وإسبانيا وأملانيا وسويسا 2000(.

إخراج: كن لوتش

بطولة: بيالر باديال، أدريان برودي، إلبيديا كاريو

تعمـل شـقيقتان التينيّتـان يف لـوس أنجلـوس كعامـالت نظافة يف مبنـى مكتبّي بوسـط املدينة يف ظروف عمل سـيّئة. وتكافحان مـن أجل حقّها 

يف تكويـن نقابـة وتتعرّضـان لجميع أنـواع التّهديدات، مبـا يف ذلك الّرحيل.

صنع يف داجنهام )اململكة املتحدة 2010(. 

إخراج: نايجل كول

بطولة: سايل هوكينز ، بوب هوسكينز ، روزاموند بايك ، مراندا ريتشاردسون

مسـتوحى مـن قّصـة حقيقيّـة. يف عـام 1968، دخلـت العامـالت عـى آالت الخياطة يف مصنـع فورد يف داجنهـام بإنجلـرا، يف إرضاب من أجل 

املسـاواة يف األجـور بـن الرّجـال والّنسـاء، وبالتّـايل واجهـن رصاعات مع أرسهـّن وزمالئهـّن وكذلك الّنقابين. ولكن يسـاهم نضالهـّن يف تطبيق 

قانون املسـاواة يف األجـور يف البالد.

املطالبات بحق االقرتاع / Suffragette )اململكة املّتحدة، 2015(. 

إخراج: سارة جافرون.

بطولة: كاري موليجان، هيلينا بونهام كارتر، مريل سريب، بريندان جليسون

يف عـام 1912، تكافـح الّنسـاء يف إنجلـرا مـن أجـل حـق التّصويـت. بعـد التّواصـل مـع املطالبـات بحـق االقـراع، أصبـح عامـل الّنسـيج يدرك 

االسـتغالل الـذي تتعـرّض لـه الّنسـاء يف املصنـع وعـدم املسـاواة القامئـة بـن الرّجال والّنسـاء داخـل األرسة.

كرياء )اململكة املّتحدة، 2004(.
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إخراج: ماثيو وارشوس.

بطولة: بيل نيغي، إمييلدا ستونتون، بادي كونسيدين، دومينيك ويست

مسـتوحى مـن قّصـة حقيقيّـة. يف عـام 1984، كانـت مارغريت تاترش رئيسـة الوزراء وقام عـّال املناجم بـإرضاب. يقّرر الّنشـطاء املثليّون دعم 

عـّال قريـة تعديـن صغرة يف ويلـز. تتطّور عالقة تتّسـم مبزيج من التّحيـز والتعّصب والتّسـامح والتّضامن.

نقابة الخادمات )الواليات املّتحدة، 1976(. وثائقّي.

املخرجون: جيم كالين، جوليا ريرشت، مايلز موغوليسكو

ذكريـات 3 نسـاء شـاركن يف الحركـة العاليّـة خـالل فـرة الكسـاد يف شـيكاغو -كيـت هيندمـان، سـتيال نويـيك، سـيلفيا وودز-وتحليلهـن للحركة 

العاليّـة يف الّسـبعينيات.

هم ال يرتدون ربطة عنق سوداء )الرازيل، 1981(.

إخراج: ليون هرزمان

بطولة: جيانفرانشيسكوغوارنيري ، فرناندا مونتينيغرو ، كارلوس ألرتو ريشيي ، بيت مينديز

يقـّرر زوجـان شـابّان الـزّواج عندمـا تحمـل املـرأة ويضطـرّان إىل التّعامـل مـع التوتّـرات املتعلقة بـاإلرضاب يف املصنـع الذي يعمـالن فيه ومع 

عائلتهـا، ألنّهـا يرفضـان اإلرضاب حتـى ال يؤثـر هذا سـلبًا عى خططها الّشـخصيّة.

ال إله، ال رّب عمل، وال زوج )األرجنتن، 2010(. 

إخراج: لورا مانيا

بطولة: أوجينيا توبال، إسر جوريس، أوليسيس دومون

يصـور الفيلـم عمليـة تأسـيس جريـدة الّناشـطة األناركيـة "صوت املـرأة" من قبل الّناشـطة فرجينيـا بولنت يف األرجنتـن يف أواخر القرن التاسـع 

عـرش، ونضـال مجموعـة من العامـالت ضّد االسـتغالل الـذي تعرّضن له.

 الفتيات )Muchachas(، )سويسا واملكسيك، 2015(. وثائقّي.

إخراج: جوليانا فنجول

يتناول الفيلم الوثائقّي العمل الذي تؤّديه عامالت املنازل من منظور بعضهم يف املكسيك.

 نساء املناجم )Mujeres de la mina( )األرجنتن ، 2014(.

املخرجون: لوريي أونامونو ومالينا بيسرويكز

يسـلّط الفيلـم الوثائقـّي الّضـوء عـى ثـالث نسـاء يعملن يف مناجم سـرو ريكـو يف بوتـويس )بوليفيـا( ونضالهّن 
ضّد ظـروف املعيشـة والعمل الّسـيئة.
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امللحق 2: مواد لبناء املساواة بن الجنسن يف النقابات

ITUC – تحقيق املساواة بن الجنسن. دليل نقايّب

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/manuel_ENGOK.pdf

 ITUC – نحن معكم: املرأة تقود التغير

https://www.equaltimes.org/count-us-in-women-leading-change#.XdKCEVdKiF5

UNI – املساواة يف ثقافة االتحاد. دليل عمي لوضع سياسات املساواة يف منظمة االتّحاد

https://uniglobalunion.org/sites/default/files/imce/3-_booklet_on_equality_en.pdf

دليل للمساواة بن الجنسن للّنقابين يف قطاعات الّزراعة والغذاء والفنادق والتّموين. الكّل للواحد = الواحد للكّل – 

IUF : http://www.iuf.org/AllforOne.pdf

https://www.ifj.org/what/ االتّحـاد الـّدويل للّصحفيّـن – دليـل ألفضـل مارسـات املسـاواة بـن الجنسـن يف نقابـات الّصحفيـن األوروبيّـة

gender-equality.html

منظمة العمل الّدوليّة – العنف والتّحرّش ضّد الّنساء والرّجال يف مجال العمل. وجهات الّنظر واألفعال.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_dialogue/actrav/documents/publication/wcms_546645.pdf

منظّمة العمل الّدولية وهيئة األمم املتّحدة للمرأة – دليل ملعالجة العنف والتّحرّش ضّد املرأة يف مجال العمل.

http://endvawnow.org/uploads/browser/files/work-handbook-interior-web-rev.pdf
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10. املعجم واالختصارات: 

CTAمركز الحكم الذايت املستقل للعال املستقلن يف األرجنتن
CUTمركز العّال املستقلّن، الرازيل
ETUCاالتّحاد األورويّب لنقابات العّال

ICTUالكونغرس االيرلندّي لنقابات العّال، ايرلندا 
IDWNالّشبكة الّدولية للعامالت املنزليّات

IFJاالتّحاد الّدويل للّصحفيّن
ILO  منظّمة العمل الّدوليّة

ITUCالكونفدراليّة الّدوليّة للّنقابات العاليّة
IUF  االتّحاد الّدويّل للغذاء والّزراعة والفنادق واملطاعم والتّموين والتّبغ ونقابات العّال املتحالفن 

PIT-CNTاالجتاع العاّم لعّال االتّحادات -املؤمتر الوطنّي للعّال، أوروغواي
UN Womenهيئة األمم املتّحدة للمساواة بن الجنسن ومتكن املرأة

UNIاالتّحاد العاملّي
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