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االجتامعي
مصادر القوة من منظور ال ّنوع
ّ

3

العمال يف أسـواق العمـل يف القـرن الحـادي
العمل ّيـة الجـادّة يف سـعيها إىل خلـق نفـوذ يف صفـوف
ّ
تناقـش هـذه الورقـة فكـرة أ ّن ال ّنقابـات ّ
االجتامعـي يف أدواتهـا التّحليليّة وسياسـاتها ومامرسـاتها .ونحـن ،من خالل اسـتخدام
والعرشيـن ،ليـس لديهـا مـن خيـار سـوى دمج بعـد ال ّنـوع
ّ
السياسـ ّية واألدوات التّحليل ّيـة واملنهج ّيـة واألمثلـة مـن مجـال املامرسـة التـي قـد تلهـم زمالءنـا يف
نهـج مصـادر القـوة ،1نقـدّم هنـا الحجـج ّ
العمليّـة مـع دافـع يسـاهم يف مزيـد مـن املسـاواة داخـل
مؤسسـة فريديـرش إيبرت ()FES
ّ
والشركاء ال ّنقابيّين ملتابعـة التّحـ ّول يف ال ّنقابـات ّ
ككل.
ال ّنقابـات وكذلـك املجتمـع ّ

يب
السياق :ال ّركيزة ال ّرباع ّية لل ّتح ّول ال ّنقا ّ
ّ .1
السيعـة التـي تحـدث يف عـامل العمـل ،تحتّـم على ال ّنقابـات واملنظّمات العامل ّيـة 2تجديـد نفسـها بطـرق مختلفـة ،وذلك مثال
غيرات ّ
إ ّن التّ ّ
مـن خالل:
سـمي "الكالسـييكّ" ،وإدمـاج طـرق عالقـات العمـل الخارج ّيـة املرنة وغير الثّابتة،
أ .توسـيع منظورهـم إىل مـا يتجـاوز االقتصـاد ال ّر ّ
العمال يف االقتصاد غري ال ّرسـمي؛
السـعي إليجـاد استراتيجيّات لالسـتجابة للحـاالت التـي يواجههـا
ّ
وكذلـك ّ
يل داخل
ب .مراجعـة مفهـوم العمـل لكي يشـمل إىل جانـب العمـل املأجـور ،العمل غير املأجور (مثـل عمل ال ّرعايّـة والعمل املنـز ّ
أسـايس .ذلـك أ ّن العمـل املأجـور والعمـل غير املأجـور كالهام وجهـان غري منفصلين لنفس
األرسة) ،والـذي تقـوم بـه ال ّنسـاء بشـكل
ّ
يل وتكاثره؛
أسما
ر
ال
للمجتمع
ـيايس
والس
واالجتامعـي
االقتصـادي
ال ُعملـة ،وهما يضمنـان األداء
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العمال
ت .احتضـان ال ّنضـاالت االجتامعيّـة التـي تتجـاوز وتعلـو على متطلّبـات األفـق املرتبـط بالعاملـة بشـكل بحـت ،وال ّنظـر إىل
ّ
كمواطنين كاملي الحقـوق :وذلـك بال ّنظـر إليهـم يف مـكان عملهـم ،ويف املجتمـع ويف بيئتهـم العائل ّيـة ،كأعضـاء يف ال ّنقابـات
والصحـة والحقـوق اإلنجابيّـة
وكمشـاركني يف مجـاالت أخـرى مـن الحيـاة االجتامعيّـة .وهـذا يشـمل مجـاالت مثـل اإلسـكان والتّعليـم
ّ
وال ّرعايـة فضلا عـن االسـتدامة والبيئـة؛
ث .مراعـاة الطّبقـة العاملـة يف عـدم تجانسـها .ذلـك أ ّن افتراض أ ّن الطبقـة العاملـة متجانسـة أصبـح يعتبر اآلن مـن األمـور التـي عفا
االجتامعـي والعرق/العنصر أمسـت رضوريّـة لفهـم تجـارب حيـاة وعمـل
عليهـا ال ّزمـن .كما أ ّن التّصنيفـات الطّبقيّـة وتصنيفـات ال ّنـوع
ّ
يل (.)Kergoat 2010
أسما
ر
ال
االسـتغالل
خاللهـا
مـن
يحـدث
التـي
املختلفـة
ال ّنسـاء وال ّرجـال الكادحين ،وكذلـك للكشـف عـن الطّـرق
ّ
ّ
العمال املهاجريـن أو غير املهاجريـن على مشـاركتهم يف سـوق العمـل وظـروف معيشـتهم.
وباملثـل ،مـن املسـتحيل تجاهـل أثـر
ّ
ففكـرة التّقاطـع ( ،)Krenshaw 1989التـي ال تـزال غير معروفـة يف الحركـة ال ّنقاب ّيـة ،تفترض أ ّن التّمييـز على أسـاس الطّبقـة ،وال ّنـوع
"تنسـق" يف نفس
االجتامعـي ،والعـرق ،والعنصر ،باإلضافـة إىل عوامل أخرى مثل العمر والجنسـيّة وامليـل
الجنيس واإلعاقة ،تحدّد و ّ
ّ
ّ
الوقـت يف العمـل ،حيـاة ال ّنـاس وخرباتهـم العمليّـة ،األمـر الذي يسـتدعي اهتاممنـا أيضً ـا .وعليه ،فإنّه مـن خالل فشـلنا يف فهم هذه
الجوانـب ،نسـاهم يف توسـيع الفجـوات القامئة.
العمال بكامـل جوانبهمّ ،
البرشي،
م بها اسـتغالل العمـل
وباختصـار ،يتطلّـب بنـاء القـ ّوة النقاب ّيـة توسـيع نطاق رؤية
ّ
وفك رمـوز الطّرق التي يت ّ
ّ
العمل.
والتّوفيـق بين التّعقيـدات والتّناقضـات من أجل وضـع استراتيجيّات للعمل
الجامعي مـن قبل ّ
ّ

االجتامعي؟
م تحليل مصادر القوة من منظور ال ّنوع
 .2لِ َ
ّ
العمال وال ّنقابـات على تحليـل فرصهـم وأوجـه قصورهم عندمـا يواجهـون وض ًعـا ُمعضلاً أو نزاع ًّيا ،بحيث يسـ ّهل
يسـاعد نهـج مصـادر القـوة
ّ
العمال أنفسـهم مـن أجـل
لهـم تب ّنيهـم أكثر االستراتيجيّات مالءمـة لوضعهـم .ويعـ ّرف هـذا ال ّنهـج مؤلّفـوه بأنّـه "أداة لشرح كيفيّـة متكين
ّ
مواجهـة رأس املـال والدّولـة الرأسماليّة يف حـاالت محـدّدة"( .شمالز  /لودفيـج  /وبستر  .)88 :2019كما أنّهـا أداة ميكـن أن تسـاعد يف تحفيـز
يب ،أي تحـ ّول املنظّمـة مـن حيـث رؤيتهـا وأهدافهـا وأعاملها.
وصياغـة التّجديـد ال ّنقـا ّ
الصفحـات  .113-134جامعـة العمـل الدّوليّـة .متاح عىل:
 1شمالز ،سـتيفان  /لودفيـج ،كارمـن  /ويبستر ،إدوارد ( .)2018نهـج مصـادر القـوة :التطـ ّورات والتحدّيـات .مجلـة العمـل العامليّـةّ :)2( 9 ،
https://mulpress.mcmaster.ca/globallabour/issue/view/335
العمليّـة التـي نتعـاون معهـا .ونحن نق ّر
 2يف الورقـة ،نسـتخدم مصطلـح ال ّنقابـات بطريقـة غير حرصيّـة .يف حين أن تركيزنـا يف  FESال يـزال على ال ّنقابـات باعتبارهـا الشّ ـكل املهيمـن للمنظّمات ّ
العمال التـي ميكـن تطبيـق إطارنـا عملنـا عليها والتـي ميكن بـل ينبغي طلـب التّعـاون معها.
بوجـود أشـكال أخـرى أو مختلطـة مـن منظّمات
ّ
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ّ
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االجتامعي .وهذا سـيجعل مـن املمكن
الضرورات األربعـة املب ّينـة أعلاه ،يجـب تطبيـق نهـج مصـادر القوة مـن منظـور ال ّنـوع
ومـن أجـل تلبيـة ّ
ّ
الجنسي للعمل:
دمـج مظاهـر التّقسـيم
ّ
االقتصادي الذي ميثله االتّحاد؛
· يف القطاع
ّ
للعمل؛
االجتامعي الثّقايف
السياق
ّ
· يف ّ
ّ
· يف الدينام ّيات الداخل ّية لل ّنقابة ،و
محل املواجهة.
· يف مصفوفة املشكلة أو الرصاع املحدّد ّ
رف مبـا يتامىش مـع غرض وهـدف القضاء على التّمييـز وعدم املسـاواة امللموسين يف بيئة
تُ كِّـن هـذه املعرفـة
ّ
العمال ونقاباتهـم مـن التص ّ
العمـل ،وأن يصبحـوا مواطنين فاعلين يف ال ّنضـال لبنـاء مجتمعـات تتّسـم مبزيد من املسـاواة االقتصاديّـة واالجتامعيّـة والجندريّة.
يل
الجنسي للعمـل األسـاس املـاد ّّي لعالقـات ال ّنـوع
يشـكّل التّقسـيم
االجتامعي .وهو يسـتند إىل املسـؤول ّية األساسـ ّية للمـرأة عن العمـل املنز ّ
ّ
ّ
م التّشـكيك
ّ
(غير املأجـور) وال ّرعايـة داخـل األرسة ،ومسـؤوليّة ال ّرجـل عن اتّخاذ القرار
وتـول املناصب وأداء الوظائـف يف الحياة العا ّمة .وقد ت ّ
يف هـذه الوظيفـة األدب ّيـة بشـكل واضـح مـن قبـل الحركات ال ّنسـويّة وخضعـت للعديد مـن التّحـولّ ت الها ّمة يف العقـود األخرية .ومـع ذلك ،ال
والصعوبـات اليوميّة واإلمكانيّـات املختلفة
يـزال التّقسـيم
الجنسي للعمـل يحـدّد التّسلسلات الهرميّة واملزايـا والعيوب ،والخيـارات املهنيّـةّ ،
ّ
العمل ّية
قابات
ن
ال
كانـت
إذا
ّه
ن
فإ
ولذلك،
ة.
ي
ياسـ
والس
ة
ي
املدن
املشـاركة
حيث
ومن
العمل
عامل
ويف
،
الخـاص
املجـال
يف
جـال
ر
وال
ّ
ّ
ّ
ّ
لحيـاة ال ّنسـاء ّ
ّ
ّ
الجنسي للعمل عند تطويـر استراتيجيّات التّح ّرك.
العمال ،فلا خيار أمامها سـوى ال ّنظر يف التّقسـيم
جـادّة بشـأن بنـاء القـ ّوة يف صفـوف
ّ
ّ
االجتامعي ،فإنّنا قادرون عىل:
وبالتّايل ،إذا استخدمنا نهج مصادر القوة إىل جانب منظور ال ّنوع
ّ
االقتصـادي أو القطـاع أو سلسـلة القيمـة ،مـع عـرض ورشح االختالفـات والتّفاوتات يف
· التقـاط العمـل بشـكل تحليلي داخـل ال ّنظـام
ّ
مشـاركة ال ّرجال وال ّنسـاء؛
الشكة وكذلـك عىل ظروف املعيشـة والعمل
· تحليـل تأثير هـذه االختالفـات والتّفاوتـات على عمل ال ّنظـام
االقتصـادي أو القطـاع أو ّ
ّ
للعمال املعنيّني؛
ّ
السياسيّة من الوعي املع ّزز ملصادر القوة املتاحة واملحتملة لصياغة اسرتاتيجيّات أفضل،
· االستفادة ّ
يب مـن خلال التّغلّـب على "الحيـاد بين الجنسين" .هـذا الحيـاد املفترض ،الـذي ال يـزال سـائدا للغايـة يف
· تحفيـز التّحـ ّول ال ّنقـا ّ
املامرسـة ال ّنقابيّـة ومتجـذّرا يف رؤيـة لتجانـس الطّبقـة العاملـة ،يخفـي ويعتّـم التّمييـز يف عـامل العمـل وداخـل ال ّنقابـات نفسـها.

االجتامعي؟
 .3كيف ميكن تحديد مصادر القوة باستخدام منظور ال ّنوع
ّ
االجتامعـي ملصـادر القـوة املعن ّيـة .ويف الجـدول أدناه ،يسرد العمود
يقـدّم هـذا القسـم بعـض اإلرشـادات حـول كيف ّيـة تحديـد أوجه ال ّنـوع
ّ
األ ّول مصـادر القـوة وفقًـا لتعريـف املؤلّفين [شمالز  /لودفيغ  /وبستر ( .])2018يف حني يعرض العمود الثاين بعض األسـئلة ال ّرئيسـ ّية لتوجيه
االجتامعي.
تحليـل مصـادر القـوة إىل جانب منظـور ال ّنـوع
ّ

االجتامعي
مصادر القوة من منظور ال ّنوع
ّ
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مصادر القوة

الق ّوة ال ّتنظيم ّية:

االقتصـادي وقدرتهـم على
العمال يف ال ّنظـام
تشير إىل وضـع
ّ
ّ
وقـف أو الحـ ّد مـن اسـتغالل رأس املـال للعمل عن طريق سـحب
عملهـم ،وذلك مثلا عن طريق تكتيـكات الضّ غط مثـل اإلرضابات
واالعتصامـات وأشـكال أخـرى مـن ال ّنضـال ،أو عـن طريـق تغيير
الوظائـف أو تقليـص وقـت العمل.

التكاثر
هـو عنصر من عنـارص القـ ّوة الهيكليّة .وهي تشير إىل مجال عمل
ال ّرعايـة املأجـورة (دور الحضانـة ،رعايـة املحتاجين ،والعمـل
املنـزيل املأجـور) ،حيـث تسـود اإلنـاث ،وحيـث ميكـن أن تؤث ّـر
رصفـات العاملين والعاملات سـلبًا على عمـل أصحـاب األجـر
ت ّ
اآلخريـن (مـن خالل اإلرضابـات وتوقّفـات العمل) وبالتّـايل التّأثري
3
على قطاعـات االقتصـاد األخـرى.
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األسئلة ال ّرئيس ّية
مـا هـي املناصـب التـي يشـغلها ال ّرجـال وال ّنسـاء يف القطـاع
/الشكـة التـي متثّلهـا ال ّنقابـة؟ مـا هـي الوظائـف التـي
االقتصادي ّ
ّ
يؤدّونهـا ،ومـا هـي مؤهّالتهـم (ال ّنـادرة؟) ،ومسـتويات رواتبهـم
ومسـاراتهم املهن ّيـة؟ مـا الـذي تكشـفه مشـاركة ال ّرجـال وال ّنسـاء
يف سـوق العمـل بشـأن خصائـص وأداء القطـاع االقتصـادي؟
مـا هـي ظـروف العمـل املشتركة بين ال ّرجـال وال ّنسـاء ومـا هـي
االختالفـات والتّفاوتـات املوجـودة؟ كيـف يتصـ ّور العاملـون
والعاملات ظروفهـم املعيشـ ّية والعمـل؟ كيـف يؤث ّـر العمل غري
يل يف األرسة) سـلبًا عىل الظّروف
املأجـور (ال ّرعايـة والعمل املنـز ّ
والفـرص التـي تواجـه املـرأة يف مـكان العمـل؟
مـا هـو أثـر انسـحاب العاملـة عىل مسـار العمـل وما بعدهـا؟ من
سـيؤث ّر هـذا؟ َمـن هـي األطـراف التـي مـن املحتمـل أن تنسـحب،
وتحـت أيّـة ظـروف؟ وكيـف يؤث ّـر ذلـك على قـ ّوة املفاوضـة ومن
الـذي يقـوم بها؟
م تحديدهـا على العمـل
مـا هـي انعكاسـات املواقـف التـي تـ ّ
يب ؟
ال ّنقـا ّ
مـا هـي نسـبة العضويّة ال ّنقابيّة لل ّرجال وال ّنسـاء مقارنة مبسـتوى
الشكة/مكان العمل؟
االقتصـادي أو ّ
مشـاركتهم يف القطاع
ّ
كيف يشـارك ال ّرجال وال ّنسـاء (بشـكل مختلف) يف املنظّمة؟ كيف
السياسـات (هل
يشـاركون يف صنـع القـرار ،مبـا يف ذلـك صياغـة ّ
هـم متسـاوون)؟ هـل تسـتجيب ال ّنقابـة الحتياجـات األعضـاء من
مختلـف األنـواع والهويّـات واملصالح؟

الق ّوة ال ّنقاب ّية:

العمال (العضويّة ،واملشـاركة ،وصنـع القرار،
يشير إىل تنظيـم
ّ
والتّامسـك الدّاخلي ،واملصـادر ،ومـا إىل ذلـك) ونطـاق العمـل
الجامعي .
ّ

االجتامعـي؟ وإذا
هـل لدى ال ّنقابة سياسـة مسـاواة متعلّقـة بال ّنوع
ّ
م وضعهـا وتركيزهـا على
كان األمـر كذلـك ،فهـل هـي سياسـة تـ ّ
املشـاركة الف ّعالـة للمـرأة أم أنّها عبـارة عن بنية خطابيّـة حجاجيّة
م تنفيذهـا حقًـا؟ مـا أثر ذلـك على العضويّة واملشـاركة؟
مل يتـ ّ
مـا هـي املسـاحات والربامـج واملصـادر (املال ّيـة واملادّيـة
خـاص (مثلاً
والبرشيّـة) املتاحـة للوحـدات املك ّرسـة بشـكل
ّ
املنظّمـة ال ّنسـائ ّية)؟
هـل متثّـل املسـاواة بين الجنسين مشـكلة يف سياسـة التّدريـب
يب؟ هـل تقـوم ال ّنقابـة بتطويـر استراتيج ّيات التّدريـب عىل
ال ّنقـا ّ
أسـاس احتياجـات املـرأة (مجالسـة األطفـال ،على سـبيل املثـال)؟

 3قـام كولـت ( )2015 ،2013ببعـض األعمال الرائـدة يف مجـال التكاثـر ،والتـي تحلّـل قـوة التكاثـر يف تعبئـة وتنظيـم العاملين يف القطـاع التّعليمـي يف أملانيـا؛ وباملثل ،استكشـف بيكـر  /كوتلو /
الصحيـة يف نفـس البلـد .وبـدوره ،حلـل شـبوك ( )Cepok 2013هـذا يف سـياق نضـاالت عاملات املنازل يف إندونيسـيا وهونـغ كونغ.
شمالز ( )2017مجـاالت رعايـة األطفـال وال ّرعايـة ّ

االجتامعي
مصادر القوة من منظور ال ّنوع
ّ
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مـا هـي القوانين والقواعـد واللّوائـح واالتّفاقيّـات الجامعيّـة
العمال والعاملات (بشـكل مختلـف)
املوجـودة التـي تؤث ّـر على
ّ
يف ال ّنضـال مـن أجـل فـرض مصالحهـم؟

املؤسس ّية:
الق ّوة
ّ

تشير إىل الحقـوق واالتّفاقيّات املك ّرسـة قانونًـا أو تعاقدً ا والتي
السـابقة( .وكيـف ميكـن توسـيع الحقـوق
هـي نتيجـة ّ
للصاعـات ّ
سي واالتّفاق ّيـات
ـيايس
الس
ّ
والتّمثيـل مـن خلال ال ّنظـام ّ
املؤس ّ
ّ
واملفاوضـات يف مـكان العمـل).

هـل تـويل ال ّنقابـة أه ّميـة لل ّنضال مـن أجل ات ّخـاذ تدابير للح ّد
مـن التّمييـز وزيـادة املسـاواة بين الجنسين مـن خالل املسـاومة
الجامع ّيـة والتّغييرات يف القوانين واللّوائـح؟ أم أنّهـا تعتبر
قضايـا ثانويّـة مل تُ َنـح أيّـة أولويّـة يف عمل ّيـة ال ّتفـاوض؟ هـل
تشـارك املـرأة يف صياغـة مطالـب ال ّنقابـات؟ هـل توضـع قضايـا
املسـاواة بين الجنسين يف جـداول أعامل التّفاوض؟ هل تشـارك
ال ّنسـاء يف طـاوالت املفاوضـات الجامعيّـة ويف املفاوضات يف
مـكان العمل؟
هـل هنـاك تـوازن بين مشـاركة الذّكـور واإلنـاث يف املجـاالت
يب (اللّجـان الثّالثيّـة ،مجالـس
املؤسسـيّة حيـث يوجـد متثيـل نقـا ّ
ّ
االجتامعـي ،إلـخ)؟
مان
هيئـات
واتـب،
ال ّر
الضّ
ّ
مـا هـي القضايـا التي تدعو إليهـا ال ّنقابـة وتتجاوز مجـ ّرد املخاوف
املتعلّقـة بالعمـل ،وتؤث ّـر على الحيـاة الشّ ـخص ّية والعمل ّيـة
للعمال؟
واالجتامعيّـة
ّ

الق ّوة املجتمع ّية:

يب/التّحالفـات مـع الالّعبين املجتمع ّيين
تشير إىل التّعـاون ال ّنقا ّ
اآلخريـن فيما يتعلّـق بجـداول األعمال ذات االهتمام املشترك
املجتمعـي
يب على كسـب الدّعـم
وكذلـك قـدرة الخطـاب ال ّنقـا ّ
ّ
العمال.
ملطالـب
ّ

هـل تعتبر ال ّنقابـة ال ّنضـال من أجـل حقـوق املرأة واملسـاواة
بين الجنسين يف املجتمـع قضايـا ذات صلـة؟ هـل يدخـل يف
يب دعـم ال ّنضـال؟
العمـل ال ّنقـا ّ
هـل ال ّنقابـة مسـتعدّة وقـادرة على إقامـة تحالفـات مـع الجهـات
الفاعلـة املجتمعيّـة مبـا يف ذلـك الحـركات ال ّنسـائيّة وال ّنسـويّة
لدعمهـا يف نضالهـا؟
الصـورة العا ّمـة لل ّنقابـة بشـكل عـام وكذلـك يف سـياق
مـا هـي ّ
قضايـا محـدّدة (كمنـارصة لحقوق املرأة أم ال)؟ هـل يجد خطاب
ال ّنقابـة الدّعـم يف املجتمـع األوسـع؟ هـل يتماىش عمـل ال ّنقابة
مـع خطابها؟

ين التايل:
ميكن استخدام نهج أكرث كثافة لطرح األسئلة الرئيسيّة ،كام يظهر ذلك مثال يف شكل ال ّرسم البيا ّ

الق ّوة ال ّتنظيم ّية:

أين يتموقع ال ّرجال وال ّنساء يف سوق العمل ،وعمل ّية اإلنتاج أو
تقديم الخدمات ،وكيف يؤث ّر ذلك عىل قدرتهم عىل سحب عملهم؟

املؤسس ّية:
الق ّوة
ّ

الق ّوة ال ّنقاب ّية:

العمل والعامالت يف املنظّامت الجامع ّية وما تأثريهم
كيف ينتظم ّ
بالسياسات وات ّخاذ القرار؟
املتعلّق ّ

ق ّوة عمل

العمل والعامالت
هل تؤث ّر الحقوق املك ّرسة قانونا أو تعاقدا عىل ّ
املؤسس ّية
التتيبات
بشكل مختلف؟ وهل الجهود املبذولة لتحسني ّ
ّ
مو ّجهة نحو املساواة؟

الق ّوة املجتمع ّية:

هل جدول أعامل ال ّنقابة بشأن املساواة والقضايا التي تتجاوز مكان
العمل لها صدى لدى الجمهور وتسمح ببناء تحالفات (جديدة)؟

االجتامعي
مصادر القوة من منظور ال ّنوع
ّ
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 .4الدّ ورة الفاضلة "لجندرة" مصادر القوة:
معين وتنظر يف كيفيّـة تأثري هذا
ترتبـط مصـادر القـوة ببعضهـا البعـض .وعندمـا تقـوم ال ّنقابة بتحليـل مصادر القـوة الهيكليّة املرتبطـة بوضع
ّ
جح أن توضّ ـح ج ّيدا استراتيج ّيات للتّعامل مع املشـكلة بطريقة شـاملة وكاملة .ومن املحتمـل أن يؤدّي
الوضـع على ال ّرجـال وال ّنسـاء ،فمـن املر ّ
مم يؤدّي
تضمين الكيفيّـة التـي تتأث ّـر بهـا العامالت بسـبب وضعه ّن
الجنـدري إىل زيـادة العضويّة ال ّنقابيّة و/أو املشـاركة ال ّنشـطة يف ال ّنضـالّ ،
ّ
إىل توسـيع نطـاق القـ ّوة ال ّنقاب ّية التي متتلكهـا ال ّنقابة.
تحسـن صورتهـا بين الفاعلين االجتامعيّني اآلخريـن .وميكن أن تعـ ّزز جاذبيّتهـا واحتامل
وباإلضافـة إىل تعزيـز ق ّوتهـا ال ّنقابيّـة ،ميكـن لل ّنقابـة أن ّ
العمال وال ّنسـاء ومكافحة أشـكال أخرى من
حقـوق
أجندة
عـن
ّفـاع
د
لل
اآلخريـن
املواطنين
إقامـة تحالفـات مـع الحـركات االجتامع ّيـة ومبـادرات
ّ
التّمييـز ،مثـل العنرصيّـة ورهـاب املثل ّيـة ،داخـل املجتمع .وبالتـايل ميكنها توسـيع قوت ّهـا املجتمع ّية.
املؤسسـيّة من خالل
التوسـع يف مصـادر القـوة
واملفصـل للعديـد مـن الجهـات الفاعلـة املجتمعيّة
ونتيجـة لذلـك ،قـد يؤيّـد العمـل املشترك
ّ
ّ
ّ
السـلطات العا ّمة .وقد
السياسـة العا ّمة من قبـل املجالـس البلديّـة والربملانـات و/أو ّ
كسـب الحقـوق مـن خلال املسـاومة الجامع ّيـة أو قـرارات ّ
العمل والعاملات األخرى .وميكـن للعامالت املنظّمات الضّ غط عىل
لوحـظ أ ّن هـذه الديناميكيّـة تنشـأ داخليّـا عبر تنظيم ال ّنسـاء ومجموعـات ّ
موسـع للق ّوة من
أعمال
جدول
وضع
األسـاس
هذا
وعلى
ل
العم
ال ّنقابـة لتحليـل القطـاع
االقتصـادي (القـ ّوة الهيكل ّيـة) مـن حيـث عـدم تجانـس ّ
ّ
ّ
االجتامعـي وكذلك دمـج املرأة كعنرص نشـط يف الحيـاة ال ّنقابيّـة (القـ ّوة ال ّنقابيّة).
خلال ال ّنظـر يف منظـور ال ّنـوع
ّ

م تتع ّزز ال ّنقابة بتب ّني الكفاح من أجل املساواة بني ال ّرجل واملرأة؟
 .5لِ َ
مما يتطلّـب
السـياق املحـدّد ال يـزال
مهماّ ،
ً
· يف حين أنّنـا نعتقـد أ ّن هـذه الحجـج املفاهيم ّيـة صالحـة يف معظـم الحـاالت ،إالّ أ ّن ّ
الصحـة يف حالـة معيّنـة.
التّحقّـق مـن ّ
ككل يف ال ّرأسمال ّية .ومن األمثلـة التّوضيح ّية عىل ذلك
· عمـل اإلنـاث جـزء ال يتجـ ّزأ من االسـتغالل الذي يحدث داخـل الطّبقة العاملـة ّ
أي يشء يف جيـوب رجـل عامـل ،وبـدالً مـن ذلـك تبقـى يف رأس املـال .وعندمـا تحارب
مـا يلي :فجـوة األجـور بين الجنسين ال تضـع ّ
العمال والعامالت.
االجتامعـي ،فإنّهـا تناضل للدّفـاع عن مصالـح وحقوق
ال ّنقابـات التّمييـز وعـدم املسـاواة على أسـاس ال ّنوع
ّ
ّ
الجامعي عندما يدركـن أ ّن املشـاكل والتّمييز
· تكـون العاملات مـن جميـع األعمار أكرث حامسـة لالنضمام إىل ال ّنقابـة والتّعبئة للعمـل
ّ
لحل هذه املشـاكل.
م وضعها ّ
الـذي يواجهنـه يف مـكان العمـل يؤخـذ على محمل الجـدّ ،وأ ّن مقرتحـات العمل يتـ ّ
· يشـمل تنظيـم العاملات إدراج خبرات ال ّنسـاء يف ال ّنقابة ،وتشـجيعها عىل إدراج مصالحهـ ّن يف جدول أعاملها .وعندما تشـارك املرأة
التابطيّة .ومع ذلـك ،فإ ّن
الس
مما يزيد مـن ق ّوتهـا ّ
ـيايس والهيـكل العامـل لل ّنقابـة ،فإنّهـا تصبـح أكثر متثيلاً ودميقراطيّـةّ ،
يف ال ّنقـاش ّ
ّ
هـذه املعادلـة صالحـة فقـط إذا كان تكاملها حقيق ّيـا وف ّعاال ،وليـس مج ّرد كالم.
· إ ّن التّعايـش بين ال ّنقابيّين وال ّنقابيّـات يحفّـز التّغيرات الثّقافيّـة ،وميكن أن يع ّزز ويشـ ّجع عىل املزيد مـن االحرتام وال ّرفقـة والتّنمية
وجامعـي .وميكـن مواجهـة ال ّنقاب ّيني الذين يتردّدون يف قبول املشـاركة ال ّنشـطة للمرأة بنبذ أسـاليب تفكريهم
فـردي
السياسـ ّية بشـكل
ّ
ّ
ّ
والتخل عن أحكامهم املسـبقة.
ّ
التّقليديّـة وبـأ ّن لديهـم فرصة إلعـادة التّفكير
العمال املسـتقلّني ( )Central Única dos Trabalhadores - CUTيف الربازيـل هـذه النقطـة .فبعـد مـرور عشر
· يثبـت مثـال مركـز
ّ
سـنوات على اعتماد ال ّنقابـة نسـبة  30باملائـة كحـ ّد أدىن ملشـاركة اإلنـاث يف هيئـات صنـع القـرار يف عـام  ،1993اعترف العديد من
السـنني ألنّهم شـهدوا كيف اسـتفادت ال ّنقابة مـن التّعاون
غيروا رأيهم عىل م ّر ّ
النقابيين وال ّنقابيّـات الذيـن ص ّوتـوا ضـ ّد اإلجـراء أنّهـم ّ
ّ
تأسـس بفضـل اعتماد املحاصصة املشـار إليهـا (.)CUT 2003
الـذي
سـاء
ن
وال
جـال
بين ال ّر
ّ
ّ
كمؤسسـات ذكوريّة/
· تسـاهم املشـاركة األكبر للمـرأة ،إذا كانـت حقيقيّـة وليسـت مجـ ّرد تلميـع للواجهات ،يف تغيير صورة ال ّنقابـات
ّ
م إرشاك املـرأة "ككتلة منـاورة" فقط.
متحيـزة جنسـ ّيا أو "أنديـة لل ّرجـال" حيـث يت ّ
وموسـعة لل ّنقابة أو
اجتامعـي إىل تعزيـز إنشـاء صـورة متجـدّدة
· ميكـن أن يـؤدّي تنظيـم العاملات واعتماد سياسـة ذات منظـور نـوع
ّ
ّ
م االعرتاف بالتّقاطع .وبهذه ال ّرؤية األوسـع ،ميكـن لل ّنقابة أن تطـ ّور طرقًا ملكافحة أشـكال التّمييز املختلفة
الحركـة ّ
العمل ّيـة ،حيـث يتـ ّ
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التـي تعـاين منهـا ال ّنسـاء وال ّرجـال على مسـتوى القاعـدة الشّ ـعب ّية ،وكذلـك يف املجتمع .وبهـذه الطّريقـة ،تزيـد ال ّنقابـة أو الحركة من
ق ّوتهـا ال ّنقابيّـة املجتمعيّة.
· تقـوم ال ّنقابـة ،مـن خلال كسـب الحقـوق عرب االت ّفاقـات واملفاوضـات الجامع ّية يف مـكان العمل ،وكذلـك من خالل التّدخّـل لتمديد
املؤسسـيّة مـن ناحيـة ،يف حين تحصـل مـن ناحية
واملؤسسـيّة التـي تعـ ّزز املسـاواة بين الجنسين ،بتعزيـز ق ّوتهـا
التّدابير القانونيّـة
ّ
ّ
الشعيـة يف أعين العاملات ،وكذلك تعزيـز القـوة ال ّنقاب ّيـة لل ّنقابة.
أخـرى على ّ
· تقـوم ال ّنقابـة ،مـن خلال الكشـف عـن ال ّروابـط التـي ال تنفصل بني ظـروف العمـل وظروف املعيشـة – والتي عـادة ما تكـون واضحة
يتعي عليهـ ّن التّعامل معـه يف الجمع بين العمل املأجور واملسـؤول ّيات
بسـهولة يف الحيـاة اليوم ّيـة للعاملات بسـبب الضّ غـط الـذي
ّ
األرسيّـة واملنزل ّيـة – بتوسـيع نطـاق عملهـا خـارج مكان العمـل .وعند معالجة مسـؤول ّيات املرأة الثالث ّيـة (العمل املأجـور وغري املأجور
إىل جانـب املشـاركة ال ّنقابيـة) ،تصبـح ال ّنقابـة أكثر جذبـا للعامالت وأكثر إفضا ًء لل ّنضال مـن أجل الحقـوق االجتامعيّة وحقـوق املرأة.
توسـع أيضا ق ّوتهـا ال ّنقاب ّيـة واالجتامع ّية.
كما أنّهـا ،وهـي تنظـر إىل العاملات كمواطنات ،إنّ ا ّ

 .6وما الذي ميكن القيام به يف مجال املامرسة؟
يب يف مواجهـة مشـكلة/نزاع ملمـوس مـا :فما هـي مصـادر القـوة املتاحـة ومـا هـي
يعلّـق نهـج مصـادر القـوة أه ّم ّيـة كبيرة على العمـل ال ّنقـا ّ
االستراتيجيّات األكثر مالءمـة ملعالجـة الوضـع املحـدّد يف مـكان العمـل؟ ميكـن اسـتخدام هـذا ال ّنهـج أيضً ـا لتحليـل األوضـاع الدّاخليّـة يف
را ،العجـز يف إدمـاج العاملات وغيـاب سياسـة منهج ّيـة ودامئـة للمسـاواة بني الجنسين .وهذا يسـ ّهل فهم
الحيـاة ال ّنقاب ّيـة ،مثلاًِ ،ذكـ ًرا ال حص ً
مصـادر قـ ّوة ال ّنقابـة بشـكل أفضل.
وفيام ييل بعض ال ّنصائح:

االجتامعي:
 1.6ال ّنظر إىل عامل العمل أيضً ا من منظور ال ّنوع
ّ
االجتامعـي واإلجابة عىل األسـئلة ال ّرئيسـ ّية يف
هنـاك مجموعـة متن ّوعـة مـن األدوات واألسـاليب املتاحـة لتحليـل عـامل العمل من منظـور ال ّنوع
ّ
تحليـل مصـادر القـوة الهيكليّة املوضّ حـة أعاله:
العمل ملعرفـة كيف يرون ظـروف عملهم ومعيشـتهم وما هـي مطالبهم من أجل تحديـد القضايا
· يتحتّـم عنـد إجـراء مسـوحات بين ّ
الجنسي ،والتّدريـب وفـرص
التـي تحتـاج ال ّنقابـة إىل معالجتهـا تضمين األسـئلة املتعلّقـة بالتّـوازن بين العمـل والحيـاة ،والتّحـ ّرش
ّ
م التّعـ ّرض لـه يف مـكان العمـل ومـا إىل ذلـك.
التّنميـة املهنيّـة ،ومـا إذا كانـت مصـادر رعايـة الطّفـل متاحـة أم ال ،والتّمييـز الـذي يتـ ّ
وتعتبر الخرائـط األفق ّيـة 4أداة عمل ّيـة إلجـراء مثـل هذه املسـوحات.
العمل من الذّكور واإلناث ،واقرتاح الحلول ووضع اسرتاتيج ّيات العمل عىل هذا األساس؛
· البحث يف تأثري ال ّنزاع عىل ّ
االقتصادي الذي متثّله ال ّنقابة التي تسـعى
خاصة يف القطـاع
· التّعـرف على الدّراسـات والبحـوث املتعلّقة بالتّقسـيم
الجنسي للعملّ ،
ّ
ّ
خارجي ،مثل دعـم الباحثني يف الجامعـات ومراكز البحوث عىل سـبيل املثال؛
إىل الحصـول على دعـم
ّ
مـؤشات املسـاواة بين الجنسين ،كجـزء مـن األدوات املنهجيّـة التي يتب ّناها قسـم األبحـاث أو قسـم االستشـارات الخارجيّة
· مراعـاة
ّ
االجتامعـي والبيانات
ـوع
ن
ال
حسـب
فة
ن
املص
البيانات
جمـع
يجب
كام
وعالقاتـه.
العمل
وظـروف
العمـل
سـوق
لتحليـل
قابـة
ن
بال
ّ
ّ
الخـاص ّ
ّ
ّ
الوظيفـي ،والجوانب التّمييزية لسياسـة
طوير
ت
وال
دريب
ت
ال
إىل
املتكافـئ
غير
أو
املتسـاوي
والوصول
الجنسين،
بني
األجور
فجـوة
عـن
ّ
ّ
ّ
االجتامعـي مـن عدمـه يف املسـاومة الجامعيّـة ،ودمجهـا يف تحليـل القطـاع
الوظيفـي ،وكذلـك كيفيّـة توجيـه طلبـات ال ّنـوع
االنتـداب
ّ
ّ
االقتصادي؛
ّ
· تحليـل تأثير التّغييرات يف عمل ّيـة العمـل (مثلاً إدخـال التّكنولوجيـا الجديـدة) أو إعـادة الهيكلـة التّنظيم ّية باسـتخدام منظور رصيح
االجتامعي؛
لل ّنـوع
ّ
املخصص لهذا أدناه).
االجتامعي يف سياسة التّدريب ال ّنقابيّة (انظر القسم
· إدراج تحليل لعامل العمل من منظور ال ّنوع
ّ
ّ
 4الخرائـط األفق ّيـة هـي منهج ّيـة بحـث تهـدف إىل تحديـد "مـكان العامـل" مـن حيـث طبيعـة عمله/عالقتـه مـع صاحـب العمل/أصحـاب العمـل ،وعمل ّيـات الدّخل/األجـور واملشـكالت/القضايا التي
م جمـع املعلومـات لغرض إنشـاء خطط عمـل ميكن اسـتخدامها من
يواجههـا ،وباختصـار ظـروف العمـل وكذلـك مصـادر ق ّوتـه املمكنة/الحال ّيـة .وتطبـق املقابلات وجهـا لوجـه مـع
ّ
العمال .كما يت ّ
م تطبيـق منهجيّة الخرائـط األفقيّة يف برنامـج  ENGAGEبجامعـة العمل العامليّـة ( .)GLUوميكـن الحصول عىل مزيد مـن املعلومات
الصلـة لتنظيـم هـؤالء
قبـل منظّمات
العمال ذات ّ
ّ
ّ
العمال .ويتـ ّ
من وورنـر ماغير (.)Warren McGregor
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قوي متامسك محكم ال ّتنظيم ودائم:
 2.6بناء هيكل
يئ ذا ّ
يت ّ
تنظيمي نسا ّ
ّ
يعـ ّد التّنظيـم الـذّايت للمـرأة 5عنصرا رئيسـيّا يف القـ ّوة ال ّنقابيّـة ومثّـل دامئـا القـ ّوة الدّافعـة ال ّرئيسـيّة وراء تحقيـق املزيـد مـن املسـاواة يف
مـكان العمـل ويف ال ّنقابـات نفسـها .إ ّن املنظّمـة ال ّنسـائ ّية هـي أحـد جوانـب عالقـات القـ ّوة يف ال ّنقابـات :وليس مـن املفرتض أن تكون مسـاحة
"معترف بهـا" إلبقـاء ال ّنسـاء صامتـات ،بـل نتيجـة لل ّنضـال الـذي تنخـرط فيـه ال ّنسـاء العاملات لتشـجيع الرؤيـة والتأثير يف الحيـاة ال ّنقابيّـة
م متكين العامالت مـن مواجهة عالقـات الق ّوة
ولجعلهـا أكثر دميقراط ّيـة .ومـن خلال العمـل بطريقـة منظّمـة وعرب تقاسـم نفـس األهداف ،يتـ ّ
السياسـ ّية ،وتطوير املزيـد مـن األدوات إلزالة الحواجـز العديدة التي
غير املتكافئـة ،وبنـاء قـ ّوة حقيق ّيـة للتّفاوض عىل مسـاحة أكرب للمشـاركة ّ
يب لتسـهيل اندماجهـم فيه.
تعـوق اندماجهـم الكامـل ،وإنجـاز تغييرات حقيقيّـة يف الهيـكل ال ّنقـا ّ
رف بنا ًء
كل نقابـة وكيف ّيـة مامرسـة عالقـات الق ّوة بني ال ّرجـال وال ّنسـاء – والتي هي كقاعـدة ّ
م تحليـل واقـع ّ
مـن املهـ ّ
أقل مالءمة لل ّنسـاء – والتّص ّ
عليهـا .ما الـذي ميكن القيـام به؟
تحتاج القيادات ال ّنسائيّة إىل تطوير االسرتاتيجيّات التي ينبغي أن تشمل:
االقتصادي؛
· التّع ّرف ج ّيدًا عىل مشاركة الذّكور واإلناث يف القطاع
ّ
· تحديد العضويّة ال ّنقابيّة واملشاركة ال ّنشطة للعامالت ،ورؤيتهن لل ّنقابة ،والعقبات التي تحول دون مشاركته ّن؛
تنظيمي (اللّجان ،األمانات ،إلخ ،حسب ال ّنقابة)؛
· االرتباط بشكل
ّ
· العمل كشبكة وتحسني قنوات االتّصال والعمل الجامعي والحفاظ عليهام؛
ي واله ّويّـة الجامع ّيـة للمجموعـة (على سـبيل املثـال مـن خلال توفير مسـاحة غير رسـم ّية – خـارج الهيـكل
· تعزيـز التّامسـك الدّاخل ّ
ال ّنقـايب – للتّفاعـل وال ّنقـاش)؛
· البحث عن أمثلة مرجع ّية من التّجارب ال ّناجحة فيام يتعلّق باملنظّامت ال ّنقاب ّية ال ّنسائ ّية وال ّنقاش ال ّنسوي؛
· تعزيـز املـرأة (احترام الـذّات ،وحـدة التّحـ ّرك ،ومـا إىل ذلـك) مـن خلال برامـج وإجـراءات التّوجيـه التـي تقيـم صلات مـع العمـل
والحيـاة األرسيّـة للعاملات؛
يايس ومصادر البنية التّحت ّية لتنظيم ال ّنساء مع هيئات صنع القرار؛
· تحديد اسرتاتيج ّيات للتّفاوض بشأن الفضاء ّ
الس ّ
· االقتراب مـن ال ّنقابيين ذكـورا وإناثـا م ّمـن يقاومـون تنظيـم املـرأة ،وتحديـد أسـباب موقفهـم والبحـث عـن بدائـل للتعامـل معهم،
يب نحـو املزيـد مـن
واالسـتثامر يف إقامـة تحالفـات .فكلّما اتّسـعت دائـرة التّحالفـات ،زادت فـرص التقـدّم يف عمليّـة التّحـ ّول ال ّنقـا ّ
املساواة؛
· وضع خرائط للعامالت الجدد من جميع األعامر لدمجه ّن يف املنظّمة؛
املؤسسـيّة املتاحـة ووضـع مقرتحات للتّدخّـل يف املسـاومة واملفاوضـات الجامعيّة يف مـكان العمل،
· وضـع خرائـط ملصـادر القـ ّوة
ّ
املؤسسـ ّية والقانون ّيـة .ويعـ ّد التنظيم الـذّايت للمرأة عامال مهام يف تعزيـز إدراج مطالب العامالت يف املسـاومة
وكذلـك يف املجـاالت
ّ
الجامعيّـة ،فضلا عـن مامرسـة الضّ غط مـن أجل ضامن مشـاركة ال ّنقابيّـات يف طـاوالت املفاوضات؛
االجتامعـي والعمـل،
يل ،والباحثين يف مجـال ال ّنـوع
· تحديـد الدّعـم
الخارجـي املحتمـل (مـن املنظّمات التـي تعـ ّزز التّعـاون الـدّو ّ
ّ
ّ
والحـركات ال ّنسـائ ّية ،ومـا إىل ذلـك) ،والتـي ميكن أن تسـاهم أيضً ـا يف ال ّنقاش داخل ال ّنقابة حول املسـاواة بني الجنسين/املعاملة غري
املتسـاوية وأشـكال التّمييـز األخرى؛
· العمـل ضمـن الهيـاكل (التّج ّمعـات ،املؤمتـرات ،االجتامعـات ،هيئات صنع القـرار) إلحداث تغييرات يف هياكل صنع القـرار وعمله،
السياسـ ّية واملامرسـة اليوم ّية؛
وكذلـك يف العالقات ّ
· دعم ال ّنساء عند الرتّشح لالنتخابات.
السياسـية .ويف
 5نشير هنـا إىل التّنظيـم الـذّايتّ للمـرأة داخـل
املؤسسـات والحـركات التـي تجمـع بني عضويّـة الذّكور واإلنـاث ،مثـل ال ّنقابات ّ
العمليـة ورابطات العمال األخرى ،وكذلـك األحزاب ّ
ّ
العمليـة األخرى.
حالتنـا ،نشير عىل وجـه التحديـد إىل ال ّنقابـات والجمع ّيات ّ
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هذه استراتيج ّيات لتعزيز متكني املرأة ،ولكن من الواضح أ ّن تحسين مشـاركة املرأة وبناء املسـاواة بني الجنسين يف ال ّنقابة ليسـت مسـؤول ّية
والسياسـات
املـرأة وحدهـا .ذلـك أ ّن مـن شـأن التّنظيم الـذّايت للمـرأة أن يضغط عىل القيـادة ال ّنقابيّـة ّ
يل يف الهياكل ّ
ككل لدعم التّغيير التّحوي ّ
السياسـات واألنشـطة ال ّنقاب ّية.
والثّقافـة ال ّنقاب ّيـة واإلدماج الكامل لقضايا املسـاواة بني الجنسين ومنظوراتها يف ّ

 3.6تحقيق مشاركة متوازنة بني ال ّرجال وال ّنساء يف الهيئات ال ّتنفيذ ّية:
يل لل ّنقابات ( ،)ITUCوالـذي أجري بنسـبة  81.5يف املائة من
وفقًـا ملسـح املسـاواة بين الجنسين لعـام ّ )2018( 2017
الصادر عـن االتّحاد الـدّو ّ
متوسـط معدّل متثيلهـا يف أعىل
ن
فـإ
ذلك،
ومـع
األعضـاء.
جميـع
مـن
املائـة
يف
42.4
املتوسـط
جميـع املنظّمات األعضـاء ،تشـكّل ال ّنسـاء يف
ّ
ّ
ّ
هيئـات صنـع القـرار ال ّنقاب ّيـة هـو  28يف املائة فقط ،حيث تشـغل ال ّنسـاء  7يف املائة مـن املناصب الق ّياديـة العليا .وعليه ،فـإ ّن وصف ال ّنقابات
الخـاص .وقد مثّل
لنفسـها بأنّهـا تقدّميّـة ودميقراطيّـة صحيـح ولكـن فقـط إىل الحـ ّد الذي تسـتثمر فيه للتّغلّـب عىل هـذا القصور داخـل هيكلها
ّ
اعتماد الحـ ّد األدىن مـن املحاصصـة مـن حيـث مشـاركة املرأة واملسـاواة يف هيئـات صنع القـرار أكرث الطـرق فعال ّية لتجاوز هـذا الخلل.
كل نقابة عىل حـدة فيام يتعلّق مبشـاركة املرأة وال ّرجـل يف هيئات صنع القـرار .ويف حالة وجود
مـن جانـب آخـر ،هنـاك حاجـة إىل تحليل واقـع ّ
ريا توضيح استراتيج ّية
وأخ
لتصحيحهـا،
املتاحة
القـوة
مصـادر
تحديد
عن
فضال
ذلـك
إىل
ّي
د
تؤ
وري تحديـد العوامـل التـي
تفاوتـات ،مـن ّ
الضر ّ
ً
السياسـة ما ييل:
سياسـيّة للتّغلّب عىل عدم املسـاواة .وبشـكل عام ،تتض ّمن استراتيجيّة ّ
(الحصة ،التّكافؤ أو آل ّية أخرى؟)؛
· تحديد االقرتاح املطلوب وتربيره
ّ
· وضع الحجج املؤيّدة واملعارضة لالقرتاح؛
· الوعي بالخربات ال ّناجحة والتّعلم منها؛
· نرش االقرتاح ومناقشته عىل نطاق واسع ،ورشح األسباب للدّفاع عنه ،وإثراء ال ّنقاش علنا مبواقف معارضة؛
م التّفاوض معها عىل االقرتاح؛
السياس ّية الدّاخل ّية التي سيت ّ
· تحديد القوى ّ
· رسم اسرتاتيج ّية تفاوض ّية (من يتفاوض مع من ،كيف يتفاوض ،وما إىل ذلك) وإجراء املفاوضات؛
(أفراد/مؤسسـات خـارج ال ّنقابة يسـاعد دعمها على خلق بيئة
· البحـث عـن تحالفـات داخل ّيـة (نقاب ّيـون وقاعـدة نقاب ّيـة) وأخـرى خارج ّية
ّ
مالمئـة لالقرتاح)؛
يب
سـمي يف الهيـكل ال ّنقا ّ
· تقديـم مقترح للمناقشـة والتّصويـت يف منتديـات صنـع القـرار التّابعـة للهيـكل ال ّنقا ّ
يب ،مبـا أ ّن اندماجه ال ّر ّ
يعتمـد عىل املوافقـة يف هـذه املنتديات؛
يب وجعلهـا واقعا
· يف حالـة ال ّنجـاح ،يجـب تطبيـق نظـام الحصـص أو التّكافـؤ على جميـع املسـتويات ،وتكريسـها يف الدّسـتور ال ّنقا ّ
خاصة باملسـاواة بني الجنسين؛
قامئـا يف املامرسـة الفعل ّيـة مـع سياسـة قويّـة وبرنامـج تدريـب ّ
· عـد االستسلام يف مواجهـة الهزميـة ،ولكـن العمـل على تقييـم العمل ّيـة املوضوعة وإعـادة تعريف االستراتيج ّيات ملواصلـة تحقيق
الهدف6.
م إحرازه/الفشـل يف إحـرازه ،وما
سـنوي أو نصـف
· إجـراء مسـح
سـنوي حـول متثيـل املـرأة يف ال ّنقابـات للتّحقّـق من التّقـدّم الذي تـ ّ
ّ
ّ
هـي التّحدّيات/العوائـق ومناقشـة كيفيّـة التّغلب عليهـا مـع القيادة/ال ّنقابات.
ومـع ذلـك ،ال يكفـي اعتماد آليّـات فقـط لتقليـل الفـوارق ،مثـل نهـج الحصـص أو التّكافـؤ ،ولكن ال بـ ّد بعد ذلـك من االسـتمرار يف إعـادة إنتاج
بالسياسـة ،وتجريد
هـذه العقبـات أمـام املشـاركة الكاملـة للمرأة ،مثـل ،ذكرا ال حرصا ،تعيني ال ّنسـاء ال ّنقابيّات فقـط يف مناصب ضعيفة ّ
الصلة ّ
الخطـب واالقرتاحـات التـي تقدّمهـا القيـادات ال ّنسـائ ّية مـن األهل ّيـة ،ومقاطعـة املصـادر لتنظيـم العاملات وسياسـة املسـاواة بين الجنسين،
م التّخطيط لعقـد الجتامعات خالل املسـاء
والفشـل يف البحـث عـن تغييرات يف املامرسـات ال ّنقابيّـة التـي تعـوق مشـاركة املـرأة (مثـل أن يتـ ّ
االجتامعي
ـوع
ن
ال
صـور
استنسـاخ
أو
ذلـك)،
مما يتطلّـب املبيـت خـارج املنـزل ،ومـا إىل
ّ
أو يف مناطـق غير آمنـة ،أو تنظيمهـا على مـدى أيـامّ ،
ّ
وري وجـود منظّمة نسـائيّة قويّة ،وكذلـك تحالفات مع القـادة الذّكور
ال ّنمطيّـة يف حيـاة ال ّنقابـات .وملواجهـة محـاوالت التالعـب هذه ،مـن ّ
الض ّ
الذيـن هم يتحلّـون حقّـا بالدّميقراطية.
حصـة دنيـا تبلـغ  30يف املائة من مشـاركة اإلنـاث يف هيئات صنع
للعمال  CUT Brazilيف ّ
 6تعتمـد االستراتيجيّة املوصوفـة هنـا على تجربـة ال ّنقابـة امل ّوحـدة
كل مـن الحملات املنتصرة العتماد ّ
ّ
م إقـراره عليها يف عـام .2012
م إقرارهـا يف عـام  ،1993والتّكافـؤ يف نفـس الهيئـات ،الذي ت ّ
القـرار ،التـي تـ ّ
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 4.6الحمالت:
ة/ملف
معي وتعبئـة العاملني حولـه وتحقيق األهداف املرجـ ّوة من خالل بنـاء قض ّي
ّ
تعتبر الحملات أداة مه ّمـة ميكـن مـن خاللها إبـراز موضوع ّ
املؤسسـيّة (من
والضّ غـط على صانعـي القـرار .فالحملات تجمـع بني اسـتخدام وبنـاء القـ ّوة ال ّنقابيّـة واملجتمعيّة ،وقد تـؤدي إىل تعزيـز الق ّوة
ّ
والسياسـات العا ّمة ومـا إىل ذلك).
خلال ات ّفاقيـات املفاوضـة الجامعيّة ّ
ومن أجل غرضنا "لجندرة" مصادر القوة ،هناك طريقتان رئيسيّتان للتّعامل مع الحمالت:
الجنسي يف مـكان
 )1معالجـة القضايـا املدرجـة يف جـدول أعمال املسـاواة بين الجنسين بشـكل رصيـح (رعايـة األطفـال ،التّحـ ّرش
ّ
يل ،إلخ)؛
العمـل ،األجـر املتسـاوي عـن العمـل املتسـاوي القيمـة ،العنـف املنـز ّ
االجتامعـي (توحيـد جهـود يف ال ّنقابات؛
االجتامعـي يف الحملات التـي يفترض أنّهـا محايـدة من حيـث ال ّنوع
 )2تعميـم منظـور ال ّنـوع
ّ
ّ
الشركات).
حقـوق
والسلامة ،الحملات التـي تركّز عىل ّ
العمالّ ،
ّ
الص ّحـة ّ
م أن تقـوم جميـع ال ّنسـاء وال ّرجـال بتصميم الحملات وتنفيذهـا – يف جميع املراحل ،بـد ًءا من التّحليـل وتحديد
ويف كلتـا الحالتين ،مـن املهـ ّ
اإلعالمـي ،ووصـوالً إىل التّقييـم ،ومـا إىل ذلـك .وهـذا يزيد مـن فرص من
والعمـل
عبئـة،
ت
وال
نظيـم
ت
وال
نفيـذ،
ت
وال
األهـداف ،مـرو ًرا بالتّخطيـط
ّ
ّ
ّ
ّ
شـمول ،وخارجيّـا يصبح قضيّة طيف أوسـع مـن املجتمع.
ً
ال ّنجـاح ،ألنّـه داخليّـا يحشـد القاعـدة ال ّنقابيّـة بطريقـة أكثر
االجتامعـي والتّحـ ّرش يف عـامل العمـل 7هي
العمل ّيـة العامل ّيـة لوقـف العنـف القائـم على ال ّنـوع
إ ّن الحملـة املسـتم ّرة التـي تقـوم بهـا الحركـة ّ
ّ
االجتامعي ،جاعلـة وضع املرأة نقطـة البداية
العمليّـة .فقـد بـدأت أ ّوال برتكيـز واضح على العنف القائـم عىل نـوع
مثـال جيّـد لجميـع ال ّنقابـات ّ
ّ
العمال وسـيلة لجعـل هـذا األمـر قض ّيـة حشـدت ال ّرجال
جميـع
د
ضـ
العنـف
املطـاف
نهايـة
يف
ليشـمل
الخطـاب
م كان توسـيع
ّ
ّ
يف الحملـة .ثـ ّ
للعمل مفرتضـة أ ّن "مكان العمل ميكـن أن يلعب
لالنضمام إىل الحملـة .وثان ًيـا ،تجـاوزت الحملـة مـكان العمـل ،ووصلـت إىل الحقائق ال ّيوم ّيـة ّ
يل واالسـتقالليّة لتمكينهم من هجـر العالقات
يل للبقـاء يف العمـل والحصـول عىل األمـن املـا ّ
أيضـا دورا رئيسـيّا يف دعـم ضحايـا العنـف املنـز ّ
م ،يُنظـر إىل املـرأة العاملـة يف اسـتخدامها املتزامـن وغير املنفصل عىل أنّهـا عمل مأجـور ويف العالقات األرسيّـة .وهكذا،
املسـيئة" 8.ومـن ثـ ّ
وفّـرت التّحليلات املناسـبة األسـاس لتعبئـة واسـعة لجميـع أفـراد األرسة ال ّنقابيّة (القـ ّوة ال ّنقابيّة) أثنـاء بناء رسديّـة وخلق تحالفات مـع الحركات
يل.
ال ّنسـائ ّية ،واستراتيج ّية منـارصة لكسـب الدّعـم مـن الحكومـات وأربـاب العمل ،والتـي ضمنـت يف ال ّنهاية ال ّنجـاح يف مؤمتر العمـل الدّو ّ
سـمي و/أو عالقـات العمـل
سـمي ،بـل تشـمل أيضً ـا قاعـدة العاملين يف االقتصـاد غير ال ّر ّ
وال تقتصر الحملات على ال ّنقابـات يف االقتصـاد ال ّر ّ
9
الصلـة.
السـياق ذي ّ
األخـرى ،اعتمادًا على ّ

يب:
 5.6ال ّتدريب ال ّنقا ّ
االجتامعـي يف سياسـة التّدريـب ال ّنقابيّـة – مـن مفهومهـا إىل تنفيذهـا – هـو عنصر مـن عنـارص يف بنـاء القـ ّوة ال ّنقابيّـة.
إ ّن إدراج منظـور ال ّنـوع
ّ
وهـو رضوري لعدّة أسـباب:
يل مـع مراعـاة العالقـات بين الجنسين والتّقسـيم
· ميكـن لل ّنقاب ّيين فهـم عـامل العمـل والعالقـات االجتامع ّيـة يف املجتمـع الرأسما ّ
الجنسي للعمل؛
ّ
· يز ّود ال ّنقابيّني بأدوات جديدة ميكن من خاللها التّع ّرف عىل مصادر القوة وتطوير اسرتاتيجيّات العمل ال ّنقابيّة؛
االجتامعـي كبعد
م فيها دمـج الحقوق املتسـاوية للمـرأة وال ّنوع
· ميكـن لل ّرجـال وال ّنسـاء أن يصبحـوا أكثر وع ًيـا بحقوقهـم بطريقـة يتـ ّ
ّ
غير قابـل لالنفصـال ،ونتيجـة لذلـك ،ميكـن لكليهما ال ّنضال بشـكل أكثر فعاليّة مـن أجل هـذه الحقوق؛
· يساهم يف التّغيري الثّقايف لصالح املساواة بني الجنسني والقضاء عىل القوالب ال ّنمطيّة واألحكام املسبقة؛
االجتامعـي .وقـد متّـت املوافقـة عىل
 7تدعـم الحملـة اعتماد ات ّفاق ّيـة منظّمـة العمـل الدّول ّيـة ( )ILOوتوصيـ ًة بشـأن العنـف والتّحـرش يف عـامل العمـل ،مـع الرتكيـز على العنـف القائـم على نـوع
ّ
السـنوي ملنظّمة العمـل الدّولية لعام ( 2019االت ّفاقية رقم  190والتّوصيـة رقـم  .https://www.ituc-csi.org/IMG/html/gbv_newsletter_5_en.html :)206مجموعة أدوات
االتفاق ّيـة يف املؤمتـر ّ
يل لل ّنقابـات ( )ITUCمتاحـة علىhttps://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tool_kits_en_2018_final-2.pdf :
حملـة االت ّحاد الـدّو ّ
االجتامعـي 6 .مـارس  .2019ميكـن االطّلاع عليـه يفhttps://www. :
العاملـي هـذا ،دعونـا نطلـق الدّعـوة ضـ ّد العنـف القائـم على نـوع ال ّنـوع
يل لل ّنقابـات ( .)ITUCيف يـوم املـرأة
 8االت ّحـاد الـدّو ّ
ّ
ّ
ituc-csi.org/IWD2019-EN
للعمال املنزل ّيين (رقـم  ،)189/2011والتـي تسـتهدف العمال (حيـث تشـكل اإلناث
 9مـن األمثلـة على ذلـك الحملـة العامل ّيـة للموافقـة على ات ّفاقيـة منظّمـة العمـل الدّول ّيـة بشـأن العمـل الالّئـق
ّ
األغلبيـة العظمـى) الذيـن ليـس لديهـم حقوق عمـل مضمونة يف معظم البلـدان .وقد قـادت الحملة شـبكة العاملين املنزليين الدّول ّيـة (IDWN). https://www.wiego.org/campaign-domestic-
workers-convention
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للصاعـات على القـ ّوة .لذلـك ،ميكـن أن يكـون تصميـم برامـج
للسياسـة ال ّنقاب ّيـة مسـاحة ّ
يوفّـر التّدريـب أيضـا فضلا عـن املجـاالت األخـرى ّ
السـارية يف كل نقابة.
التّدريـب مـن منظـور ال ّنـوع
االجتامعـي نقطـة محوريّـة ّ
للصراع ،والتـي تكـون نتيجتهـا غير متكافئة وفقًـا لعالقـات القـ ّوة ّ
ّ
م بطريقـة رسـم ّية وبريوقراط ّيـة فقـط ،يف حين أنّـه يقتصر يف بعض األحيـان على معالجة بعض
يتـ
اإلدمـاج
هـذا
وتظهـر بعـض التّجـارب أ ّن
ّ
يب .ويتمثّـل أحد األهـداف واألغراض يف ذلـك يف صياغة سياسـة تدريب
املواضيـع املعزولـة فقـط وال يغطّـي املفهـوم الكامـل للتّدريـب ال ّنقـا ّ
م التّعبري عنهـا يف عامل العمـل واملجتمع لتكون
نقابيّـة تحلّـل العالقـات االجتامعيّـة غير املتكافئـة للطّبقة والعـرق وال ّنوع
االجتامعي وكيـف يت ّ
ّ
يب.
إحـدى أحجـار ال ّزاويـة لتطوير استراتيج ّيات العمـل ال ّنقا ّ
دريبي بأكمله باإلضافة إىل مشـاركة الذّكـور يف املوضوعات
وترتبـط باملحتـوى القواعـد واملامرسـات التي تضمن مشـاركة املرأة يف الربنامـج التّ
ّ
را ،ميكن أن تسـاعد املشـاركة يف برامج التّدريـب عىل تحفيز ال ّنسـاء عىل تويل الوظائـف القياديّة.
املدرجـة على األجنـدة ال ّنسـويّة .وأخي ً
يب؟
كيف ميكن دمج ال ّنوع
االجتامعي يف التّدريب ال ّنقا ّ
ّ
االقتصادي
دريبي (مفهـوم العمل ،الوضع
· يصبـح ال ّنـوع
االجتامعـي أحـد أحجار ال ّزاوية يف تحليل املوضوعـات العا ّمة يف الربنامج التّ
ّ
ّ
ّ
ـيايس ،سـوق العمل ،التّغريات يف عامل العمل ،تاريخ الحركة ال ّنقابيّة ،املسـاومة الجامعية ،إلخ).
والس
ّ
ّ
· مواضيع من األجندة ال ّنسويّة هي جزء من الربنامج (العنف ض ّد املرأة ،الحقوق الجنس ّية واإلنجاب ّية ،تاريخ نضال املرأة ،إلخ).
الخارجـي مـن خلال التّحالفـات مع
السـعي للحصـول على الدّعـم
م تشـكيل فريـق تدريـب حـول املسـاواة بين الجنسين ويتـ ّ
· يتـ ّ
م ّ
ّ
الخبراء يف هـذا املجـال.
الخاص وتحفّـز التّبـادل وال ّنقاش
م اعتماد املنهجيّـات التّشـاركيّة التـي تفضّ ـل التّعبير والتأ ّمـل للمشـاركني فيما يتعلّـق بواقعهـم
ّ
· يتـ ّ
م اسـتخدام املزيـد مـن عمل ّيـات التّنسـيق التّقليديّـة (مثلاً ،عـرض حـول موضـوع ،موائـد مسـتديرة ،إلـخ) ،مع
يتـ
كما
األفـكار.
حـول
ّ
الحفـاظ على مسـاحة للمناقشـة مع املشـاركني.
ويوجـد حاليّـا مجموعـة متن ّوعـة مـن املـواد املتعلّقـة باملسـاواة بني الجنسين ميكـن الوصـول إليها على اإلنرتنت والتـي ميكن أن تكـون مفيدة
يف تطويـر أنشـطة التّدريـب .كما ميكـن للعديـد من األفالم ،عىل سـبيل املثال ،أن تسـاعد يف معالجـة العالقـة املتناقضة بني النظريّـة ال ّنقاب ّية
والعالقـات بين الجنسين ،وميكـن أيضً ـا تحليلهـا مـن حيـث مصـادر القـوة املعنيّـة ،اعتمادًا على كيفيّـة مواجهـة املواقـف املوصوفـة( .راجـع
امللحق .)1

يب والحركات ال ّنسائ ّية وال ّنسو ّية:
 6.6ال ّتحالفات بني العمل ال ّنقا ّ
للصاعات
هـل مـن املمكـن إقامـة تحالفـات بين ال ّنقابات والحـركات ال ّنسـائيّة وال ّنسـويّة؟ نعم ،هـذا ممكن ومرغـوب فيه ،وهنـاك أمثلة عمليّـة ّ
م العاملات كمواطنـات :ضـ ّد العنـف املرتكب ض ّد
املشتركة .حيـث تخـوض الحـركات ال ّنسـائ ّية وال ّنسـويّة رصاعـا حـول املوضوعـات التـي تهـ ّ
االقتصادي للمـرأة وض ّد الفقر ،ومن أجـل الحقوق الجنسـيّة واإلنجابيّة ،ومن أجل سياسـة ال ّرعايّـة (رعاية األطفال،
املـرأة ،ومـن أجـل االسـتقالل
ّ
ورعايـة املسـ ّنني ،وأفـراد األرسة املـرىض واألشـخاص ذوي اإلعاقة) ،من بين آخرين.
م دمـج الحركة ال ّنسـويّة من قبـل العديـد مـن العاملات وال ّناشـطات ال ّنقاب ّيات .ومـع ذلك ،ال
لكـن هـذه التّحالفـات ليسـت شـائعة جـدّا .فقـد تـ ّ
م رفـض الحركة
تـزال هنـاك عالقـة متوتّـرة سـائدة بين الحركـة ال ّنقابيّـة والحـركات ال ّنسـائيّة وال ّنسـويّة .ويف العديـد مـن املجـاالت ال ّنقابيـة ،يتـ ّ
السـلطة الجامـدة ،يعتبر
ال ّنسـويّة بشـكل مطلـق بسـبب األحـكام املسـبقة واآلراء ال ّنمط ّيـة .ويف املنظّمات ذات التّقاليـد الذّكوريّـة وهيـاكل ّ
العديـد مـن ال ّنقابيّين الحركـة ال ّنسـويّة ،التـي تدعـو إىل القضـاء على عالقـات الق ّوة غير املتكافئة بين ال ّرجـال وال ّنسـاء ،مبثابة تهديـد .وهناك
أيضـا نقاب ّيـات مـن ال ّنسـاء مل يفهمن بعد ماهية الحركة ال ّنسـائ ّية ويرفضنها .ويف الحركات ال ّنسـائ ّية وال ّنسـويّة ،تسـود نظـرة ذكوريّة ميؤوس منها
قـوي من ال ّنسـاء ونقاب ّيات نسـويّات ناشـطات
للحركـة ال ّنقاب ّيـة ،حتّـى عندمـا تظهـر التّجربـة أنّـه يف العديـد مـن الكيانـات ال ّنقاب ّية هنـاك تنظيم
ّ
علني.
بشـكل ّ
يشـكّل بنـاء طـرق جديـدة للعالقـات وإقامـة التّحالفـات تح ّديّـا .وهناك تجـارب إيجاب ّية تشـكّل رابطـة حيث تلتقـي ال ّنضـاالت ال ّنسـويّة والطّبق ّية
لكل مجتمع تجربـة وتاريخ مختلفني فيما يتعلّق بال ّنقابات والحركات ال ّنسـائيّة وال ّنسـويّة ،فمن
ويعـ ّزز بعضهما البعـض .وبال ّنظـر إىل حقيقـة أ ّن ّ
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م هـذه العمل ّية بدون
وري تحليـل املصالـح واإلمكان ّيـات املشتركة للتّحالفـات يف ّ
ّ
جـح يف غالب ّيـة ال ّنقابات أن تتـ ّ
الضر ّ
كل واقـع .ومـن غير املر ّ
ي بسـبب األحـكام املسـبقة املذكـورة آنفًـا وبسـبب مقاومـة نضال املـرأة من أجل االسـتقالل واملسـاواة .لكـ ّن ال ّنضاالت ال ّنسـويّة يف
نـزاع داخل ّ
الخـاص ،بينام تشـارك ال ّنقاب ّيـات يف كثري من الحاالت بنشـاط يف هـذه ال ّنضاالت
شـكلها
دولة
كل
ّ
أظهـرت
بحيـث
زت،
ز
تعـ
العـامل
أنحـاء
جميـع
ّ
ّ
10
ويضغطن على نقاباتهـ ّن لدعمه ّن.
يعـ ّزز التّحالـف بين الحركـة ال ّنقاب ّيـة وال ّنسـويّة الدّفـاع عـن األجنـدة ال ّنسـويّة يف املجتمـع ،والتـي تتمتّـع بإنجازاتهـا العامالت ،يف نفـس الوقت
وربـا تحفّـز التّغييرات يف ال ّنقابـات من خلال تأثري اإلنجـازات ال ّنسـويّة.
الـذي تنشر فيـه واقـع أماكـن العمـل يف مناطـق أخـرى مـن املجتمع ّ
كما أنّـه يؤث ّـر إيجابًـا على صـورة ال ّنقابـات ،التي تواجه ،مـن خالل ال ّنظـر إليها كجهـات فاعلة مجتمعيّـة ملتزمة بال ّنضـال من أجل حقـوق املرأة،
وبالتّـايل باعتبارهـا تقدم ّيـة ومنفتحـة ،منـ ّوا مـن حيث ق ّوتهـا املجتمع ّية .كام تحفّـز هذه التّجربـة ال ّنقاشـات الدّاخل ّية حول كيـف أ ّن املوضوعات
العمال ،وتلقـي الضّ ـوء عىل أبعـاد هـذه الحيـاة التـي ال تدركهـا ال ّنقابات
املدرجـة على األجنـدة ال ّنسـويّة هـي عنصر مـن عنـارص حيـاة جميـع
ّ
الخاصة.
دامئًـا ،وتسـاعدها عىل توسـيع أجندتهـا
ّ

 .7األدوات املنهج ّية:
يقـدّم هـذا القسـم بعـض االقرتاحـات فيما يتعلـق بـاألدوات املنهجيـة التـي قـد تكـون مفيـدة يف تحديـد وتحليـل مصـادر القـوة باسـتخدام
االجتامعـي.
منظـور ال ّنـوع
ّ
معي ،من
رسـم خريطـة ملواطـن القـ ّوة .هـذه أداة مفيـدة ميكن مـن خاللها تحديـد وتقييم مصـادر القـوة املتاحة للتعاطي مـع مشـكلة/تح ّد ّ
واملؤسسـية) ،ومسـتويات ق ّوتها بال ّنسـبة للهدف الـذي تصبو املجموعـة إىل تحقيقه .وهذه
خلال رؤيـة الجهـات املتحالفـة واملعارضة (الفرديّة
ّ
خطـوة تسـبق تطويـر استراتيجية العمـل .كما ميكـن أن تكـون ف ّعالـة لل ّنقاب ّيـات اللّـوايت يـردن هيكلة التنظيـم الذايت للمـرأة؛ يف إطـار تصميم
حملـة تهـدف إىل زيـادة تواجـد املـرأة يف مراكـز صنـع القـرار؛ ويف إطـار وضـع استراتيجية للتعامـل مـع مشـكلة قـد تواجهها املـرأة يف مكان
العمـل عىل سـبيل املثال.
مجموعـات العمـل .هنـاك إمكان ّيـات ال حصر لهـا لتكويـن مجموعـات عمل ملناقشـة شـتّى الجوانب املتعلّقـة مبشـكلة معينة من منظـور الن ّوع
االجتامعـي .وتشـمل هـذه اإلمكانيّـات تكويـن مجموعـات مختلطـة مـن الجنسين للتفكير يف مصـادر القـوة املتوفـرة ملعالجـة مشـكلة بعينها؛
ّ
ومجموعـات مسـتقلة ملناقشـة التفـاوت املحتمـل بني التحليـل والحلـول املقرتحة.
مم
متاريـن لعـب األدوار .يشـ ّجع هـذا األسـلوب ال ّرجـال والنسـاء على وصـف التّصـورات التـي كونوهـا عـن أنفسـهم وعـن بعضهم البعـضّ ،
يبرز نقـاط التوتـر فيما بينهما يف املواقـف امللموسـة .وميكن اسـتخدام هـذا األسـلوب للتطـرق ألدوار الجنسين يف الحياة االجتامعيّة السـيّام
م دمـج مصالـح العاملات وقضايـا ال ّنـوع
يف ال ّنقابـات .كما يسـاعد هـذا األسـلوب على الكشـف عـن كيفيـة إدراك ّ
أي مـدى يتـ ّ
كل مجموعـة إىل ّ
االجتامعـي يف قامئـة الطلبـات والثّقـل الـذي يـوىل لهـا أثناء مناقشـة قضيـة املفاوضـة الجامع ّية ،عىل سـبيل املثـال .ويف نهاية التمريـن ،هناك
ّ
عنـارص تسـاعد ال ّنوعين االجتامعيّين على تحديـد مصادر القـ ّوة وكذلك إلعـداد استراتيجيّات ملواجهة/التغلب على التّوترات وصياغة مشـاريع
مشرتكة.
دراسـات الحالـة .ت ُقـدّم لل ّنقابيّين مشـاكل (حقيقية أو وهميّة) تقع يف مـكان العمل أو ذات صلـة بديناميكيات ال ّنقابات ،ولكي يتمكّنوا من حلّها
يجـب عليهم تحديـد مصادر الق ّوة واقرتاح االستراتيجيات.
التعلّـم مـن ال ّتجـارب األخـرى .يعـ ّد التّعـرف على الخبرات الراهنـة والجاريـة املتعلقـة بالهيـاكل ال ّنسـائية وكيفيـة تعامـل ال ّنقابيـات مـع
للتوسـع
املشـاكل والتحديـات لتحقيـق املسـاواة بين الجنسين يف نقاباتهـم مصـدرا ممتـازًا لتحفيـز تجربة الـذات وإثرائهـا ومراجعتها ،وكذلك
ّ
م
م نقابيّين مـن أصـول مختلفـة ،ت ّ
م عمليّـة التعلّـم هـذه مـن خلال األنشـطة التـي تضـ ّ
يف االستراتيجيّات البديلـة التـي ميكـن اعتامدهـا .وتتـ ّ
م من خلال ال ّنفـاذ إىل التّقارير
اختيارهـم مـن قبـل عديـد املنظّمات النقاب ّيـة والحلفـاء على املسـتويات املحل ّيـة واإلقليميـة والعاملية .كام تتـ ّ
11
والدراسـات املتاحـة.
 10شـاركت ال ّنقابـات الوطنيّـة يف العديـد مـن البلـدان يف الكفـاح مـن أجـل إضفـاء ترشيـع اإلجهـاض ،مثـل  Central de Trabajadores Autónoma (CTA-Autónoma) de Argentinaو  CUTيف
أي موقف رسـمي لنقاباتهنّ.
الربازيـل واملؤمتـر األيرلنـدي لل ّنقابـات العامل ّيـة ( )ICTUيف إيرلنـدا ،و  PIT-CNTيف أوروغـواي؛ ويف كثير من الحاالت ،تشـارك ال ّنقابيات يف هـذا ال ّنضال ّ
بغض النظر عن ّ
م دمـج مكافحـة العنف ض ّد املـرأة يف جـدول أعمال ال ّنقابات.
وكما ذكـر مـن قبـل ،فقد ت ّ
األورويب (ETUC
النقـايب
 11انظـر أيضـا :بريتـوم ،أكـوا أو / .ليدويـث وسـو  :)Britwum, Akua O./Ledwith, Sue (2014( 2014ارتبـاط تجـارب تنظيـم العاملات يف بلـدان مختلفـة؛ ويقـدّم االت ّحـاد
ّ
ّ
 )2018نظـرة عا ّمـة عـن مشـاركة املـرأة يف النقابـات األوروبية .ويجمـع غودينهو دلغـادو ( ))Godinho Delgado (2009الخربة يف دول أمريـكا الالّتينية وتحليل التّكافؤ بني الجنسين  2017يف منظّمة
ظـري ملصـادر القوة .ويقـدّم االت ّحاد الـدّويل لنقابات العمال ( )ITUC (2018نتائـج الحملة العامليّـة " ،"!Count Us Inويقـدّم أمثلة من جميـع أنحاء العامل.
العمال الربازيليّـة على أسـاس اإلطـار ال ّن
ّ
ّ
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املتخصصين يف قضايـا النـوع االجتامعـي والعمـل والنقابـات .إ ّن دعـوة الخبراء لتنفيـذ أنشـطة (النقاشـات ،ال ّنـدوات ،املوائـد
استشـارة
ّ
املسـتديرة ،ورش العمـل ،إلـخ) داخـل إطـار النقابـة ال تفـي فقـط بغـرض الحصـول على أو إيصـال معلومـات ومعـارف مفيدة حـول املوضوع
االجتامعـي .كما يسـاعد على تعزيـز التّعـاون
قيـد البحـث ،ولكـن أيضً ـا جعـل ال ّنقابيين املرتدّديـن يقيمـون التّحليـل باسـتخدام منظـور ال ّنـوع
ّ
املتخصصين وال ّنقابـات.
(التحالفـات) بين
ّ
برنامـج توجيـه النقاب ّيـات الشّ ـابات .وهـذا يشـمل االقتران بين ال ّنقاب ّيـات املخرضمـات وال ّنقابيـات الشّ ـابات ملقارنة الخبرة وتشـجيع اندماج
العاملـي (شـبكة االتّحـاد الدّوليـة  )UNIميكـن تكييفهـا مـع أيّة منظمـة عامل ّية.
الشّ ـابات يف الحيـاة النقاب ّيـة .وهـي مبـادرة مـن االت ّحـاد
ّ
م مقرتحـات عمل ّية حـول كيف ّيـة تحقيق
كيـف نضـع سياسـة نقاب ّيـة قامئـة على املسـاواة بين الجنسين وخاليـة مـن التّمييـز .إ ّن املـوا ّد التي تضـ ّ
املزيـد مـن املسـاواة بين الجنسين يف هيـاكل وعالقـات ال ّنقابـات العامل ّيـة متوفّـرة على مواقع االتحـاد الـدّويل للنقابـات ومنظامتـه اإلقليم ّية
والنقابـات العامليّـة وبعـض املنظّمات الوطنيّـة ال ّنقابيّـة الجامعـة (انظـر امللحـق  2مـع املراجع).

 .8مالحظات ختام ّية:
والسـلطة املشتركة بين ال ّرجـال وال ّنسـاء يف ال ّنقابـات هـدف مل يتحقق بعد .مام ال ّ
شـك فيـه أ ّن التّقـدّم الواضح الذي
إ ّن املشـاركة املتكافئـة ّ
تـم تحقيقـه على مـدار الثالثين سـنة املاضيـة جعـل العاملات مرئيـات وأدى إىل تحـوالت ملموسـة يف املشـهد النقـايب الـدويل مما أدى إىل
متثيـل نسـايئ أكبر مـن ذي قبـل .لكـن العراقيـل التـي تحـول دون املسـاواة الكاملـة ال تـزال قامئـة ،النابعـة عـن اسـتمرار التقسـيم عىل اسـاس
النـوع االجتامعـي يف العمـل والعالقـات غير املتكافئـة بين الجنسين يف املجتمـع ،وكذلك مـن مامرسـات ال ّنقابـات الذكورية التـي تحول دون
املؤسسـات املعنيّـة بالدّميقراطية والتّح ّول
اندمـاج العاملات .إ ّن االسـتثامر مـن أجل تجـاوز هذه العقبات هو مه ّمـة جميع األفراد باإلضافة إىل
ّ
االجتامعي .
ّ
حصـل على اسـتجابات تنظيميّة للتغيرات الجذريّة التي تحـدث يف مجال العمل .ذلك أ ّن النسـاء
تواجـه ال ّنقابـات العامليـة تحدّيـا متمثلا يف التّ ّ
ي يف ال ّزراعة .كما أنه ّن
العائل
والعمـل
يل
املنـز
العمـل
مثـل
هشاشـة،
وأكثر
املهـارات
محـدودة
هـ ّن أكثر عرضـة مـن ال ّرجـال للعمـل يف مهـن
ّ
ّ
رسـمي يف معظم بلـدان النصف الجنـويب من العـامل (منظمة العمـل الدّوليـة  .)2019وال تزال
أكثر عرضـة مـن ال ّرجـال لالنخـراط يف عمـل غري
ّ
م التّقليل مـن قيمتهـا االجتامع ّيـة واالقتصاديّة ،يف
يتـ
العمل،
سـوق
يف
مأجورة
أخـرى
أعامل
مثـل
أعمال ال ّرعايـة مـن مسـؤوليات اإلنـاث .وهـي
ّ
حين أنّهـا كأعمال غير مأجـورة يف األرسة ،تعترب أعبـاء إضافيّة عىل ال ّنسـاء.
مـن املؤكّـد أ ّن ال ّنقابـات ليسـت الجهـة الوحيـدة املنـوط بهـا االسـتجابة لهـذا الواقـع ،لك ّنهـا تحتـاج إىل دمـج هـذا البعـد بشـكل صحيـح يف
الرسـمي والتي تختلـف عن ال ّنقابـات من حيـث هيكلها وطرق
سياسـتها .ولقـد ظهـرت أشـكال تنظيميّـة تتمحـور حـول العاملين يف االقتصـاد غري
ّ
عملهـا .كما تشـهد هـذه األشـكال التنظيميّـة تحـ ّوالت يف إطـار العمـل على صياغـة مقاربـة جديـدة ،حيـث اإلبـداع يف وضـع االستراتيجيّات
والتّحالفـات حـول ال ّنضـاالت املشتركة تعـ ّد رضوريّـة ملواجهـة الرأسمال ّية املعوملـة.
االجتامعـي أداة لل ّنقابـات لتحسين أدائها يف ضـوء املواقف التـي تواجـه العالقات بني
وتوفـر مقاربـة مصـادر القـوة التـي تطبـق مبنظـور ال ّنـوع
ّ
رأس املـال والعمل.
االجتامعـي الـذي يؤث ّر عىل
حـدي يعـد أوسـع نطاقـا مـن حيـث إنّـه يجـب اإلقـرار بوجـود التّمييز القائـم عىل النـوع
ويف الوقـت نفسـه ،فـإ ّن التّ
ّ
ّ
الطّبقـة العاملـة والعراقيـل التـي تحول دون املشـاركة الكاملة للنقابات العامل ّية ال ّنسـائية مع ات ّباع استراتيج ّيات للتّغلّب عليهـا – وبعبارة أخرى،
اعتماد سياسـة للمسـاواة بين الجنسين – وهـي معايير إلزاميّة أليّـة عمليّة تحـ ّول أو حتّى لبقـاء ال ّنقابات يف حـ ّد ذاتها.

االجتامعي
مصادر القوة من منظور ال ّنوع
ّ

15

امللحق  :1األفالم املوىص بها
نورما راي( ،الواليات امل ّتحدة .)1979
إخراج :مارتن ريت.
بطولة :سايل فيلد ،بريدجز ،رون ليبامن.
شابّة تعمل يف مصنع نسيج يف ظروف عمل سيّئة للغاية .تلتحق بال ّنقابة وتواجه نزاعات مع بعض من املوظّفني وعائلتها وال ّنقابيني الذّكور.
البلد الشّ اميل( ،الواليات امل ّتحدة .)2005
إخراج :نييك كارو
بطولة :تشارليز ثريون  ،جريميي ريرن  ،فرانسيس مكدورماند.
جنيس ناجحة يف الواليات املتّحدة .بعد عودتها إىل مسـقط رأسـها ،بدأت خوسـيه أمييس العمل
قصـة حقيقيّـة أل ّول قضيّـة تحـ ّرش
مقتبـس مـن ّ
ّ
يف منجـم وتُسـاء معاملتهـا مـن قبـل زمالئهـا يف العمـل .وبـدالً من تلقـي دعم مـن املوظفين وال ّنقابات ،ات ّخـذت خوسـيه اإلجـراءات القانون ّية
املستوجبة.
الخبز والورود (اململكة املتحدة وإسبانيا وأملانيا وسويرسا .)2000
إخراج :كني لوتش
بطولة :بيالر باديال ،أدريان برودي ،إلبيديا كاريو
مكتبي بوسـط املدينة يف ظروف عمل سـيّئة .وتكافحان مـن أجل حق ّهام
تعمـل شـقيقتان التينيّتـان يف لـوس أنجلـوس كعاملات نظافة يف مبنـى
ّ
التحيل.
يف تكويـن نقابـة وتتع ّرضـان لجميع أنـواع التّهديدات ،مبـا يف ذلك ّ
صنع يف داجنهام (اململكة املتحدة .)2010
إخراج :نايجل كول
بطولة :سايل هوكينز  ،بوب هوسكينز  ،روزاموند بايك  ،مرياندا ريتشاردسون
قصـة حقيقيّـة .يف عـام  ،1968دخلـت العاملات على آالت الخياطة يف مصنـع فورد يف داجنهـام بإنجلترا ،يف إرضاب من أجل
مسـتوحى مـن ّ
املسـاواة يف األجـور بين ال ّرجـال وال ّنسـاء ،وبالتّـايل واجهـن رصاعات مع أرسهـ ّن وزمالئهـ ّن وكذلك ال ّنقابيني .ولكن يسـاهم نضالهـ ّن يف تطبيق
قانون املسـاواة يف األجـور يف البالد.
املطالبات بحق االقرتاع ( Suffragette /اململكة امل ّتحدة.)2015 ،
إخراج :سارة جافرون.
بطولة :كاري موليجان ،هيلينا بونهام كارتر ،مرييل سرتيب ،بريندان جليسون
يف عـام  ،1912تكافـح ال ّنسـاء يف إنجلترا مـن أجـل حـق التّصويـت .بعـد التّواصـل مـع املطالبـات بحـق االقتراع ،أصبـح عامـل ال ّنسـيج يدرك
االسـتغالل الـذي تتعـ ّرض لـه ال ّنسـاء يف املصنـع وعـدم املسـاواة القامئـة بين ال ّرجال وال ّنسـاء داخـل األرسة.
كربياء (اململكة امل ّتحدة.)2004 ،
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إخراج :ماثيو وارشوس.
بطولة :بيل نيغي ،إمييلدا ستونتون ،بادي كونسيدين ،دومينيك ويست
عمال املناجم بـإرضاب .يق ّرر ال ّنشـطاء املثل ّيون دعم
مسـتوحى مـن ّ
قصـة حقيق ّيـة .يف عـام  ،1984كانـت مارغريت تاترش رئيسـة الوزراء وقام ّ
والتعصب والتّسـامح والتّضامن.
عمال قريـة تعديـن صغرية يف ويلـز .تتط ّور عالقة تتّسـم مبزيج من التّحيـز
ّ
ّ
وثائقي.
نقابة الخادمات (الواليات امل ّتحدة.)1976 ،
ّ
املخرجون :جيم كالين ،جوليا ريرشت ،مايلز موغوليسكو
ذكريـات  3نسـاء شـاركن يف الحركـة العامليّـة خلال فترة الكسـاد يف شـيكاغو -كيـت هيندمـان ،سـتيال نويكي ،سـيلفيا وودز-وتحليلهـن للحركة
السـبعينيات.
العامليّـة يف ّ
هم ال يرتدون ربطة عنق سوداء (الربازيل.)1981 ،
إخراج :ليون هريزمان
بطولة :جيانفرانشيسكوغوارنيريي  ،فرناندا مونتينيغرو  ،كارلوس ألربتو ريشييل  ،بيت مينديز
يقـ ّرر زوجـان شـابّان الـ ّزواج عندمـا تحمـل املـرأة ويضطـ ّران إىل التّعامـل مـع التوتّـرات املتعلقة بـاإلرضاب يف املصنـع الذي يعملان فيه ومع
عائلتهما ،ألنّهما يرفضـان اإلرضاب حتـى ال يؤثـر هذا سـلبًا عىل خططهام الشّ ـخصيّة.
رب عمل ،وال زوج (األرجنتني.)2010 ،
ال إله ،ال ّ
إخراج :لورا مانيا
بطولة :أوجينيا توبال ،إسرت جوريس ،أوليسيس دومون
يصـور الفيلـم عمليـة تأسـيس جريـدة ال ّناشـطة األناركيـة "صوت املـرأة" من قبل ال ّناشـطة فرجينيـا بولنت يف األرجنتين يف أواخر القرن التاسـع
عشر ،ونضـال مجموعـة من العاملات ض ّد االسـتغالل الـذي تع ّرضن له.
وثائقي.
الفتيات (( ،)Muchachasسويرسا واملكسيك.)2015 ،
ّ

إخراج :جوليانا فنجول
الوثائقي العمل الذي تؤ ّديه عامالت املنازل من منظور بعضهم يف املكسيك.
يتناول الفيلم
ّ
نساء املناجم (( )Mujeres de la minaاألرجنتني .)2014 ،
املخرجون :لورييل أونامونو ومالينا بيسرتويكز
الوثائقـي الضّ ـوء على ثلاث نسـاء يعملن يف مناجم سيرو ريكـو يف بوتـويس (بوليفيـا) ونضاله ّن
يسـلّط الفيلـم
ّ
السـيئة.
والعمل
املعيشـة
ض ّد ظـروف
ّ
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 مواد لبناء املساواة بني الجنسني يف النقابات:2 امللحق
ITUC – يب
ّ  دليل نقا.تحقيق املساواة بني الجنسني
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/manuel_ENGOK.pdf
ITUC –  املرأة تقود التغيري:نحن معكم
https://www.equaltimes.org/count-us-in-women-leading-change#.XdKCEVdKiF5
UNI –  دليل عميل لوضع سياسات املساواة يف منظمة االتّحاد.املساواة يف ثقافة االتحاد
https://uniglobalunion.org/sites/default/files/imce/3-_booklet_on_equality_en.pdf
– للكل
ّ الكل للواحد = الواحد
ّ .دليل للمساواة بني الجنسني لل ّنقابيني يف قطاعات ال ّزراعة والغذاء والفنادق والتّموين
IUF : http://www.iuf.org/AllforOne.pdf
https://www.ifj.org/what/ الصحفيين األوروبيّـة
ّ للصحفيّين – دليـل ألفضـل مامرسـات املسـاواة بين الجنسين يف نقابـات
ّ االت ّحـاد الـدّويل
gender-equality.html
. وجهات ال ّنظر واألفعال.منظمة العمل الدّوليّة – العنف والتّح ّرش ض ّد ال ّنساء وال ّرجال يف مجال العمل
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_dialogue/actrav/documents/publication/wcms_546645.pdf
.منظّمة العمل الدّولية وهيئة األمم املتّحدة للمرأة – دليل ملعالجة العنف والتّح ّرش ض ّد املرأة يف مجال العمل
http://endvawnow.org/uploads/browser/files/work-handbook-interior-web-rev.pdf
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 .10املعجم واالختصارات:
مركز الحكم الذايت املستقل للعامل املستقلني يف األرجنتني
العمل املستقلّني ،الربازيل
مركز ّ
العمل
يب لنقابات ّ
االتّحاد األورو ّ
العمل ،ايرلندا
الكونغرس
االيرلندي لنقابات ّ
ّ
الشّ بكة الدّولية للعامالت املنزليّات
للصحف ّيني
االتّحاد الدّويل ّ

منظّمة العمل الدّوليّة

الكونفدرال ّية الدّول ّية لل ّنقابات العامل ّية

العمل املتحالفني
يل للغذاء وال ّزراعة والفنادق واملطاعم والتّموين والتّبغ ونقابات ّ
االت ّحاد الدّو ّ

للعمل ،أوروغواي
الوطني
لعمل االتّحادات -املؤمتر
االجتامع العا ّ
ّ
م ّ
ّ
هيئة األمم املتّحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة

العاملي
االتّحاد
ّ

CTA
CUT
ETUC
ICTU
IDWN
IFJ
ILO
ITUC
IUF
PIT-CNT
UN Women
UNI

