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أهمlية التنظيم آاستراتيجية لتمكين الفقراء ولكسر طوق        لlي المlرء فlي       ال یمكlن أن یغا    
 إجراء یتيح المفاوضة الفّعالة ویصون النتائج المحّققة في أي           أیضاً التنظlيم هو  ف. الفقlر 

، أو األصllولالحصllول علllى الخدمllات المالllية، أو تمّلllك آ" تقنllي"أو " خllاص"مجllال 
ل الذیllن یعملllون فllي المجllاالت غllير   العّمllاليشllمل الضllمان االجتماعllي توسllيع نطllاق

 .الفقيرات خاصةالنساء و،  عامة لتنظيم الفقراءة واحدوال تتوافر وصفة. المحمية
 

 عملlllيات التنمlllية الlllتفاوض علlllى الفقlllراء، نسlllاًء ورجlllاًال، علlllى  مlllنظماتإن قlllدرة 
 منها عدة، هlي حصlيلة اتحlاد عناصر رئيسية    وعلlى نحlو مسlتدیم     وتوجlيهها بأنفسlهم     

تنظيمllllي بيllllن األعضllllاء، والبنllllية التنظيمllllية الدیمقراطllllية والتشllllارآية،    الوعllllي ال
تسlتند الخطlوط التوجيهية الرئيسية المبّينة في        و. واالسlتقالل الذاتlي السياسlي والمالlي       

 . هذه الوحدة على تجربة منظمة العمل الدولية في هذا المجال
 

 ال بّد من    لوحدات فإنه بمعزل عن غيرها من ا    لlذا، ومlع أنه یمكن استخدام هذه الوحدة          
 .استخدامها عند التطّرق إلى أي من المواضيع األخرى المتضّمنة في هذه الرزمة
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 التنظيم بهدف آسر طوق الفقر .أ

 
هو مسألة ضعف ، بل )1(فقطمس$ألة نق$ص ف$ي الدخل أو االستهالك    ل$يس الفق$ر مج$ّرد     

 الض$$روریة لمعيش$$ته  أي مس$$ألة انع$$دام الق$$درة عل$$ى حص$$ول الم$$رء عل$$ى الم$$وارد   �
وفق$دان الق$وة االقتصادیة والسياسية لمنافسة المجموعات   وعل$ى تحكم$ه ف$يها    ولتنمي$ته   

 الموارد والمنافع النادرة ؛     منة األخ$رى م$ن أج$ل الحصول على حّصة أفضل            المعن$يّ 
 . على حياة المرءتؤثروعدم القدرة على التأثير في عمليات صنع القرار التي 

  1.أ
 النوع االجتماعيوالفقر 
 عدم التمكنو

 
 

. الجنس التمييز على أساس   إن ض$عف الفق$يرات أشد من ضعف الرجال الفقراء بسبب          
وص$$$ول إل$$$ى األرض، واالئ$$$تمان، والتعل$$$يم،   ال  تدن$$$ي إمكان$$$ات نس$$$اء یعاني$$$ن م$$$ن فال

 تقاس$$م غ$$ير ه$$ن یعاني$$ن أیض$$ًا م$$ن والتدری$$ب، والتكنولوج$$يا، وس$$وق العم$$ل، ال$$خ ؛ و  
 الموارد س$يطرتهن على     قل$ة متس$اٍو للعم$ل وللمس$ؤوليات داخ$ل األس$رة، وبالتال$ي م$ن               

ن المعای$ير الثقافية والواجبات المنـزلية  م$ تعان$ي النس$اء أیض$ًا     والمداخ$يل المنـزل$ية ؛ و     
التي تقّيد حریة تحّرآهن خارج المنـزل ومن غيرها من الحواجز االجتماعية والثقافية            

 . السياسيالمجالالتي تحّد من مشارآتهن في 
 

 الحص$$ول عل$$ى الوظ$$ائف،  ال یس$$تدعي الخ$$روج م$$ن دائ$$رة الفق$$ر المف$$رغة   له$$ذا ف$$إن 
، ب$$ل یقتض$ي أن تكتس$$ب  فحس$ب ، والخدم$ات االجتماع$$ية  واالئ$تمان، والتدری$ب التقن$$ي  

بتعب$$ير  أو النس$اء الق$$درة عل$$ى اتخ$$اذ الم$$بادرات الشخص$ية لتغي$$ير الوض$$ع أو لتحس$$ينه  
 .التمكينیقتضي آخر، 

 
 وإل$$ى ال$$ناس بوص$$فهم  عمل$$ية تخط$$يط وإدارة  بوص$$فها  التنم$$ية آث$$يرًا م$$ا ی$$نظر إل$$ى  
 ).أو ضحایاه(مستفيدین من التقّدم 

 

  2.أ
 درة ـالق= مكين الت

 على إحداث التغيير
یص$ّور الفق$راء آأن$اس خاضعين لقوى تتقاذفهم وتتخطى سيطرتهم، یقفون            وآث$يرًا م$ا     

إال أن التاریخ قد شهد حاالت واقعية، تمّكن        . عاجزی$ن أمام تأثيراتها بانتظار المساعدة     
لين في مسائل   ف$يها ال$ناس والعّم$ال والمج$تمعات المحلية ومنظماتها من أن یكونوا فاع             

ترت$بط ب$الغذاء واالرض والعمالة، باإلضافة إلى الحریة التنظيمية النقابية وغيرها من             
والهي$$$ئات الدول$$$ية  الم$$$نظمات أخ$$$ذتوم$$$نذ الس$$$بعينات، . الحق$$وق المدن$$$ية والسياس$$$ية 

 الحكوم$ات وم$نظمات التنمية على       وآذل$ك ،  الت$ي تدع$م وتم$ول ب$رامج التنم$ية         المانح$ة   
أنه ال یمكن تحقيق التنمية والحفاظ على استدامتها        تصر وتدعو إلى    المستوى المحلي،   

لك$$ن ه$$ذا اإلق$$رار ال یش$$ير    . م$$ا ل$$م یش$$ارك الس$$كان بأنفس$$هم ف$$ي العمل$$يات الت$$نمویة       
لمش$$ارآة الس$$كان " عل$$ى نط$$اق مح$$دد  م$$تفقةبالض$$رورة إل$$ى أن الفاعل$$يات المذآ$$ورة  

 .على آيفية تحقيق هذه المشارآةأو " الكاملة
 
 
 

 
 .، وآذلك المالحظة التمهيدیة لهذه الوحدة2، الجلسة 1راجع الوحدة التدریبية   )1 (

آ$يف یمك$ن تمكي$ن الفق$راء ؟ آ$يف یتس$ّنى للفقراء اآتساب القدرة على انتهاز الفرص                 3.أ
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وإح$$داث التغي$$ير به$$دف التنم$$ية ؟ تتم$$ّثل إح$$دى الوس$$ائل ف$$ي ب$$ناء ق$$درة ال$$ناس عل$$ى      
 .التنظيم الذاتي

 

 خالل التمكين من 

 التنظيم

 :بإیجاز، إن التنظيم 

یوّف$ر منتدى یتمّكن فيه الفقراء من تحليل وتقصي وفهم ظروفهم االقتصادیة          �
 واالجتماعية ؛

یعم$$ل آ$$أداة لتوح$$يد الجه$$ود والم$$وارد الداعم$$ة لأله$$داف المش$$ترآة والعم$$ل   �
 الجماعي ؛

 .یمّثل المصالح المشترآة بين العّمال المعنيين وتضامنهم �

 
 : الفقر، یكتسب التنظيم قيمة أعظم، فهو  حالةة إلى النساء اللواتي یعشن فيبالنسب

 أساس صلب لبناء الثقة بالذات لدى النساء ؛ �

فرص$ة لخ$روج النس$اء م$ن ح$دود المنـزل بهدف المشارآة في الحياة العامة        �
 مع اآلخرین ؛

وس$$يلة لتخط$$ي خط$$وط التض$$امن والتعاض$$د الت$$ي تم$$ثلها األس$$رة والعش$$يرة    �
 .نسبوال

 
الفق$$$ر تغي$$$ير وتحس$$$ين أوض$$$اعهّن  حال$$$ة آ$$$يف یتس$$$نى للنس$$$اء اللوات$$$ي یعش$$$ن ف$$$ي   
 االجتماعية واالقتصادیة عن طریق التنظيم ؟

 :  التغيير وسائل

 تعددیة األدوار
 

  العملية والفوريةاالحتياجات بالعمل على تلبية �
 

الرامية إلى   التنظ$يم مجموع$ة واس$عة م$ن االس$تراتيجيات التش$ارآية الجماع$ية و               یوف$ر 
 .  للبقاء ولتأمين الدخل والمعيشة الالزمةتلبية المتطلبات العملية والفوریة

 
 الدخ$$$ل وتأمي$$$ن العم$$$ل وتعزی$$$ز المص$$$ممة لتول$$$يد االس$$$تراتيجيات التش$$$ارآية الجماع$$$ية وم$$$ن

 )ب(ون المدخالت اإلنتاجية،  م التش$ارك ف$ي ش$راء المواد الخام وغيرها           )أ( م$ا یل$ي   اإلنتاج$ية،   
  اإلنتاج ؛المرافق ومعداتالتشارك في ملكية وإدارة ) ج(  وك ف$ي تس$ویق المنتوجات ؛  التش$ار 
 ؛وإمدادات المياه  الري   نظمالتش$ارك ف$ي إدارة الب$نى التحتية المادیة المحلية المشترآة مثل             ) د(و
توح$$يد المدخ$$رات ورؤوس األم$$وال م$$ن أج$$ل تحس$$ين األنش$$طة االقتص$$ادیة أو ایج$$اد      ) ه$ـ$(و

 الدخ$$ول ف$$ي نش$$اط للنس$$اء یت$$يحاإلن$$تاج الجماع$$ي، ال$$ذي ) و(و  قتص$$ادیة ال$$بدیلة ؛االنش$$طة اال
 .اقتصادي مشترك، على الرغم من أن هذه االستراتيجية بالتحدید لم تلق النجاح عمومًا



 القدرة على إحداث التغيير:مهارات التنظيم االجتماعي والتفاوض :2الوحدة التدريبية  
 

 

3 

 1اإلطار 
 ينظمن أنفسهن  Jalq'aالحائكات من قبائل  

 
  م$$$$$$$$$نظمةنمائ$$$$$$$$$ي، وم$$$$$$$$$ع تعاون$$$$$$$$$ت م$$$$$$$$$نظمة العم$$$$$$$$$ل الدول$$$$$$$$$ية م$$$$$$$$$ع ب$$$$$$$$$رنامج األم$$$$$$$$$م الم$$$$$$$$$تحدة اإل    

Anthropologos del Sur Andino   به$دف تحس$ين مداخ$يل األس$ر ف$ي العدی$د م$ن        1993 و1988 بي$ن عام$ي 
 م$$ن ع$$ددًاض$$ّمت المجموع$$ة المس$$تفيدة  و. Tarabuco وJalq'a البوليف$$ية الت$$ي تقط$$نها ق$$بائل   ی$$زق$$رى ج$$بال االند 

 ة الفرید ونقوشه بنوعيته   اشتهر في الماضي   نسيج   وهو ،(axsu)الحائك$ات اللوات$ي ینتج$ن القماش التقليدي، األآسو          
 في القطاع الزراعي یدفع الرجال خارج قراهم بحثًا عن          التراجع المستمر وآان  . إال أن$ه أخ$ذ مؤخ$رًا ف$ي االنقراض         

 رغبة في أن یأتي القرار من المجتمع المحلي   و.  الخدم$ة المنـزل$ية    إل$ى العم$ل ف$ي      النس$اء    ویدف$ع األعم$ال الموس$مية،     
، عم$ل المش$روع عل$ى إنش$اء وح$دات إن$تاج محل$ية تعم$ل آ$ل م$نها تح$ت إش$راف هي$ئة إداریة تنتخبها الجمعية                     ات$ه ذ

العموم$$ية للق$$ریة، وتك$$ون مس$$ؤولة ع$$ن توزی$$ع الم$$واد وج$$ردها، ومراق$$بة النوع$$ية، واالتص$$ال بخ$$براء المش$$روع،     
العملة ( بوليفيانو   100 بدء المشروع یبلغ     آان متوسط الدخل السنوي قبل    و. وتنظ$يم عمل$ية تش$ييد األبنية الضروریة       

صنع ، أم$ا اآلن فق$د أص$بح بإمك$ان الحائك$ة الماه$رة أن تكس$ب الم$بلغ ذاته خالل ستة أشهر من العمل في                           )البوليف$ية 
وبمشارآة النساء داخل الهيئات االداریة . تستثمر معظم هذه األموال في الزراعة والتعليم والصحة    و.  االآسو قم$اش 

 . وقدرتهن على التحّرك جغرافيًامرآزهننتاج ومساهمتهّن ماليًا في المجتمع، طرأ تحّسن على لوحدات اال
 

 
 .ILO. Building on culture to face changing realities. The Jalq'as and Tarabucos story. Geneva, 1994 :المصدر 

 
 الخدم$$$ات وص$$$ّممت اس$$$تراتيجيات تش$$$ارآية جماع$$$ية أخ$$$رى به$$$دف توف$$$ير وتأمي$$$ن 

 العنایة باألطفال، ودورات تعليم القراءة مرافقاالجتماع$ية الت$ي تح$تاجها النساء، مثل         
والك$$تابة، وال$$تلمذة المهن$$ية، وم$$تاجر ب$$يع الس$$لع األساس$$ية الت$$ي تش$$ترك المجموع$$ات     

 .)2(النسائية في تنظيمها وإدارتها 
 

  االستراتيجيةاالحتياجاتوبتلبية  �
 

أدوارًا ف$ي غایة األهمية االستراتيجية فضًال عن قدرته على       بإمك$ان التنظ$يم أن ی$ؤدي        
 .تخطي القيود العملية والفوریة التي تعترض المرء في آسب عيشه

 
 االقتصادیة یتحكمن بها    من الموارد أوًال، م$ن خ$الل التنظ$يم تبني النساء الفقيرات ألنفسهن قاعدة             

 نظم الجمع$يات النس$ائية التي أنشأت    ذل$ك وخ$ير م$ثال عل$ى     . م$ن الناحيتي$ن االجتماع$ية والقانون$ية       
 احت$$ياجاتهاادخ$$ار مال$$ي خاص$$ة به$$ا، ووّح$$دت ه$$ذه الم$$وارد لإلس$$هام ف$$ي تموی$$ل إن$$تاجها وتأمي$$ن 

أو ل$تكون بمثابة ضمانة مقابل القروض التي تمنحها إیاها المصارف       /الشخص$ية م$ن الق$روض و      
ى م$$ن الحص$$ول عل$$ى حق$$وق  وق$$د تمكّن$$ت جمع$$يات أخ$$ر . ال$$تجاریة وأنظم$$ة االئ$$تمان الخاص$$ة 

 وSamitiesمض$$$$$مونة ف$$$$$ي التص$$$$$ّرف باألراض$$$$$ي أله$$$$$داف إنتاج$$$$$ية، م$$$$$ثل الس$$$$$اميتيز  
Nari Bikash Sangha        ف$ي مقاطع$ة ب$انكورا (Bankura)         ف$ي اله$ند التي نجحت في تحویل 

 بالمواردإن حق التصّرف .  من$تجة توّل$د المداخ$يل وتؤّمن األعمال      أراٍضاألراض$ي القاحل$ة إل$ى       
 التبعية االقتصادیة للنساء الفقيرات ویحّسن وضعهن االجتماعي وقدرتهن على التفاوض          یحّد من 

 .ضمن األسرة والمجتمع
 

 . الحمایة االجتماعيةعن 7راجع أیضًا أنظمة المساعدة المتبادلة في الوحدة التدریبية   )2 (



  
 

 

4 

ثان$يًا، یس$تمّد التنظ$يم قوت$ه من عدد األعضاء المتضامنين فيه ومن مواردهم الموّحدة،                
وف$$ي المق$$ابل یم$$نح الفق$$راء ق$$وة لل$$تفاوض م$$ع المجموع$$ات المعن$$ية األخ$$رى وم$$ع           

ات العام$ة ح$ول الخدمات والموارد والتشریعات والسياسات التي تعّزز وتحمي            الس$لط 
الش$$بكة الوطن$$ية للعاملي$$ن ف$$ي الم$$نزل  إن جمعيت$$ي ف$$عل$$ى س$$بيل الم$$ثال،  و. مص$$الحهم

 بشأن في الهند تفاوضتا مع الحكومات   )3(ورابط$ة النس$اء الع$امالت لحس$ابهن الخ$اص         
الحمای$$ة االجتماع$$ية تعزی$$ز  أج$$لم$$ن ص$$الحات ف$$ي السياس$$ات والتش$$ریعات  اع$$تماد إ

 .للعاملين في المنـزل
 

إذا تحّس$$نت ق$$درة الفق$$راء عل$$ى ال$$تفاوض، إزدادت فرص$$هم ف$$ي االس$$تفادة م$$ن الح$$ّيز     
ففي آل مكان، هناك تحّرآات واضحة   .  ف$ي بل$دان عدیدة     أخ$ذ یتس$ع   الدیمقراط$ي ال$ذي     

إل$$ى المس$$تویات نح$$و تحق$$يق الدیمقراط$$ية وان$$تقال الس$$لطة م$$ن المس$$تویات المرآ$$زیة    
ستش$$ارة ال$$ناس بش$$أن ص$$ياغة سياس$$ات     ال ومح$$افل  آل$$يات ویج$$ري إنش$$اء المحل$$ية، 

 .اإلصالح االقتصادي على المستویين المحلي والوطني
 

 2اإلطار 
 نساء رانغبور، بنغالدش

 
 رأسها نساء، مشروعات العمل للحساب الخاص لألسر التي ت       بشأنمنظمة العمل الدولية    إقليم$ي تدعمه    بم$بادرة م$ن مش$روع       

 بتنظ$$يم أنفس$$هّن ض$$من تجّمع$$ات یرص$$دن م$$ن خالله$$ا  Rangpur ف$$ي مقاطع$$ة رانغ$$بور Khaleya وSatgaraقام$$ت نس$$اء 
 10فتشّكلت في القرى مجموعات تضّم من .  االقتصادیة واالجتماعيةاحتياجاتهنوی$نفذن األنش$طة واألعم$ال التي تؤمن لهن          

ثّم توّحدت قادة هذه المجموعات . نة سّر یتّم اختيارهما من بين النساء األعضاء    ام$رأة لكل مجموعة منها رئيسة وأمي       30إل$ى   
، ارتفعت عضویة 1986 امرأة في عام 211في حين آان یبلغ عدد النساء األعضاء        . ض$من مجموع$ة على المستوى النقابي      

 مقاطعة رانغبور واتحادین  قریة ضمن ست اتحادات في     86 یمّثلن   1991اب$ریل   / ام$رأة ف$ي نيس$ان      2963المجموع$ة لتش$مل     
منهّن أّميات، وأزواج ثلثهن % 95أآثر من نصف النساء هّن من األرامل وأآثر من  و. Nilphamariف$ي مقاطعة نيلفماري     

وقد اختارت النساء   . (Takas) تاآا   413آان یبلغ متوسط االنفاق األسري شهریًا       و. تقری$بًا عاج$زون أو ع$اطلون عن العمل        
آان$$ت المجموع$$ة تع$$تمد وی$$دة م$$دّرة للدخ$$ل، وحص$$لن عل$$ى الق$$روض م$$ن المش$$روع وم$$ن وآ$$االت أخ$$رى، الق$$يام بأنش$$طة عد

آما وضعت المجموعات أنظمة ادخار جماعية وشخصية خاصة        %. 90ول$م یق$ّل مع$دل تس$دید الدی$ن عن            . لق$رض لآض$مان   
 . النساء الشخصية واألنشطة االقتصادیة للمجموعةاحتياجاتبها، فتمّكنت من تمویل 

  
 .ILO. The Rangpur story. From destitution to credit worthiness. New Delhi, 1992 :المصدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 . الحمایة االجتماعيةعن 7راجع الوحدة التدریبية   )3 (
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نق$ص ف$ي الم$وارد الض$روریة لدع$م      : تواج$ه إج$راءات تنظ$يم الفق$راء عق$بات عدی$دة       
ّية آعق$$$بة ف$$$ي استحص$$$ال المعلوم$$$ات واح$$$ترام القواني$$$ن  األنش$$$طة التنظيم$$$ية ؛ األم$$$

والتداب$$ير اإلداری$$ة ؛ اع$$تماد الفق$$راء الش$$دید عل$$ى ص$$احب العم$$ل أو م$$الك األرض أو 
الم$تعّهد أو السمس$$ار أو المق$$ِرض م$$ن أج$$ل الع$يش اليوم$$ي وال$$بقاء، وبالتال$$ي ض$$عفهم   

ية ف$$ي الحك$$م وف$$ي وخش$$يتهم م$$ن المعارض$$ة واالن$$تقام ؛ األس$$اليب المرآ$$زیة والتعّس$$ف 
التخط$$$يط الت$$$نموي الت$$$ي وّل$$$دت ووّط$$$دت التبع$$$ّية وأض$$$عفت ع$$$زیمة الس$$$ّكان عل$$$ى   

 .المشارآة

  4.أ

 العقبات التي تعترض 

 تنظيم الفقراء

 

 
 تنظيم النساء يواجه عقبات إضافية �

 
تلق$ي أع$باء العم$ل ثق$ًال عل$ى آ$اهل النس$اء اللوات$ي ال یتاح لهن الوقت الكافي لالهتمام               

قبل القيام بأي   ) الرجل(ویح$تاج العدی$د منه$ّن إل$ى موافق$ة العائلة            . طة التنظيم$ية  باألنش$ 
. نش$$$اط، ال س$$$ّيما األنش$$$طة الت$$$ي تخ$$$رج ع$$$ن نط$$$اق الواج$$$بات المنـزل$$$ية االعت$$$يادیة  

آما أن . ومعظمهّن ال یملكن مداخيل مستقّلة، وال یتحكمن بالدخل العائلي أو الشخصي          
خصوص$ًا االتص$ال برجال آخرین داخل المجتمع، ال     ال$تحالفات خ$ارج دائ$رة العائل$ة،         

تلق$ى ترحي$بًا م$ن الذآ$ور م$ن أف$راد العائل$ة أو م$ن المج$تمع ألنه$ا أم$ور ال ت$توافق مع                           
ونت$$يجة . المعای$$ير االجتماع$$ية الت$$ي ت$$رعى س$$لوك النس$$اء، وم$$ن المح$$تمل أن یعاقب$$ن    

في األسرة أجر دون آعامالت النع$زال وانحج$اب ع$دد آبير من النساء اللواتي یعملن         
 المنـزل، تعرقلت الجهود الرامية للبحث والوصول إلى هذه الفئات من           وآع$امالت ف$ي   

وغال$بًا م$ا تتبّي$ن النس$اء هویته$ن م$ن حي$ث ارتباطه$ّن بالعائلة                 . النس$اء به$دف تنظ$يمها     
 .فقط، أي أنهّن إما زوجات، أو أّمهات، أو بنات، ولسن عامالت أو نساء

 
فالبي$$ئات . ت الت$$ي ینتم$$ي إل$$يها الفق$$راء والعّم$$ال والع$$امالت    ت$$تفاوت أن$$واع التنظ$$يما  

نبّين أدناه و. التاریخ$ية والثقاف$ية والسياس$ية ت$ؤدي إل$ى نش$وء أن$واع معّي$نة من التنظيم          
بعض$ًا م$ن أن$واع التنظ$يم الرئيس$ية، المّتص$لة بالفق$راء وبالنساء، مع ذآر حسنات آل                   

 .منها ومحدودیتها
 

  5.أ
 ؟أي نوع من التنظيم 

 

لطالم$$ا ش$$ارآت النس$$اء ف$$ي ش$$بكات المعون$$ة المت$$بادلة وف$$ي ال$$تجّمعات المتض$$امنة          
تق$$وم ه$$ذه الش$$بكات عل$$ى أس$$س مش$$ترآة آالنس$$ب، و. التقل$$يدیة عل$$ى اخ$$تالف أنواعه$$ا

ومكان اإلقامة، وااللتزامات المهنية، والواجبات االجتماعية، وهي تبرز بوضوح في          
م$$ثلة نش$$ير إل$$ى ش$$رآات االئ$$تمان واالدخ$$ار  م$$ن بي$$ن األ. المح$$ن العائل$$ية والشخص$$ية

 أي الجمع$$يات التعاون$$ية لالدخ$$ار ف$$ي   "tontines"" الطنط$$ية"ال$$دوار، والجمع$$يات  
 .غرب افریقيا، والتبادل العمالي

 تجمعات النساء

 غير الرسمية

 
م$ع أن ه$ذه الش$بكات التقل$يدیة تؤدي بعضًا من مهام الضمان االجتماعي والتضامن، إال أن                  و

، وتحتاج إلى    استباقية من أن تكون فاعلة   بدًال   انفعالية ض$عفها الرئيس$ية تكمن في آونها         نق$اط 
 .قانونيةال بالشخصيةالحّس التنظيمي وال تتمّتع 
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لق$$د قام$$ت بع$$ض ه$$ذه الش$$بكات التقل$$يدیة بمه$$ام جدی$$دة مب$$تكرة وأنش$$طة من$$تظمة،          و
ّی$$ة غ$$ير الرس$$مية  آث$$ير م$$ن المجموع$$ات القاعد و. واع$$تمدت ب$$نى أوض$$ح ف$$ي الق$$يادة  

االخ$رى ت$ّم إنش$اؤها بم$بادرات خارج$ية، م$ثل المجموعات الكنسّية، واألندیة األهلية،                
غير أن هذه المجموعات القاعدیة     . والوآ$االت الحكوم$ية، والم$نظمات غ$ير الحكوم$ية         

، وتنقصها عمومًا القدرات اإلداریة والتقنية      بالشخصية القانونية غير الرسمية ال تتمّتع     
 .الصغريمستوى الئمة، وتعمل بصورة رئيسية على المال

 
 أم$ر ضروري دومًا ليتمّكن التنظيم من أن یكون طرفًا           بالشخص$ية القانون$ية   إن التم$ّتع    

ف$ي الص$فقات المهّم$ة، آالحص$ول عل$ى خدمات الدعم الحكومية، أو سندات الملكية أو             
 .الخاصةاالیجار، والحصول على القروض، والتفاوض مع الكيانات العامة و

 
ه$ناك مجموع$ة واس$عة م$ن الجمع$يات النسائية الرسمية المسّجلة قانونًا، التي تهدف                 و

بمعظمه$ا إل$ى تحق$يق ال$رفاه االجتماعي، إذ ترآز على دور النساء آأمهات وراعيات         
للش$$ؤون العائل$$ية، وت$$نّظم الخدم$$ات االجتماع$$ية واألنش$$طة المدن$$ية للمج$$تمع المحل$$ي،   

 .یة للفقراءوتنّفذ المشاریع الخير

 الجمعيات النسائية الرسمية

 

 
وعل$ى ال$رغم م$$ن أن بعض$ها یق$وم باألنش$$طة الم$دّرة للدخ$ل، إال أن$$ه غال$بًا م$ا ینقص$$ها         

ول$يس غری$بًا أن ت$تولى إدارة هذه الجمعيات التي تضّم            . الط$ابع ال$تجاري أو التس$ویقي      
الدخل المتوسط  أعض$اء م$ن مختلف القطاعات والطبقات نساء ینتمين إلى الطبقة ذات             

أو العال$ي، ویتمتع$ن بمس$توى علم$ي أفض$ل ویحظي$ن باح$ترام المج$تمع، ویملك$ن وقتًا                    
ه$ذه الجمع$يات هي عادة غير ممّكنة، لكنها         و. آاف$يًا لالنخ$راط ف$ي األنش$طة التنظيم$ية         

 .االجتماعية تهدف إلى توفير الرعایة
 

 واجتماع$$ية طویل$$ة تطم$ح بع$$ض الجمع$يات النس$$ائية ل$$بلوغ أه$داف ت$$نمویة اقتص$ادیة    و
تنشط معظم  و. األج$ل، أو لمعالج$ة قض$ایا أش$مل ت$تعلق بالمس$اواة بين النساء والرجال               

ه$$ذه الجمع$$يات عل$$ى المس$$توى اإلقليم$$ي أو الوطن$$ي، آم$$ا عل$$ى المس$$توى المحل$$ي م$$ن  
وتعم$$ل بم$$ثابة تنظ$$يمات وس$$يطة بي$$ن النس$$اء عل$$ى المس$$توى  . وش$$عبهاخ$$الل ف$$روعها 

عات أو المؤسسات المعنية األخرى، أو الحكومة من جهة         المحل$ي م$ن جه$ة، والمجمو      
وف$$$ي ح$$$االت عدی$$$دة، توّف$$$ر أیض$$ًا خدم$$$ات خاص$$$ة ألعض$$$ائها م$$$ثل التعل$$$يم  . أخ$$رى 

 . األساسي والتدریب واالئتمان والمشورة القانونية
 

 مص$الح النس$اء االس$تراتيجية ألنه$ا تعم$ل      تعزی$ز  عل$ى  ب$القدرة ه$ذه الجمع$يات   وتتم$تع  
 .  وتملك الخبرة في العمل التنظيمي،لها قاعدة انتسابية آبيرةعلى نطاق واسع و

 
وقلة داریة؛ اإلتقنية وال ضعف القدرة :  هماولك$نها تعان$ي بمعظمه$ا م$ن نقطتي ضعف      

 . على المساعدة الخارجيةواالعتمادداخلية ال الموارد
 
 
 
 

 النقابات العمالية  الميزات الرئيسية
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ا في تنظيم العّمال، وفي مفاوضة     تكم$ن الميزة الرئيسية للنقابات العمالية في أن دوره        

 ش$روط االس$تخدام وظروفه، وفي التوّسط بين العّمال والدولة،           بش$أن أص$حاب العم$ل     
مع$$ترف ب$$ه ض$$من اإلطاری$$ن المؤسس$$اتي والقانون$$ي اللذی$$ن یرع$$يان ش$$ؤون العم$$ل        

فالنقابات العمالية هي منظمات مسّجلة     . واالس$تخدام عل$ى المس$تویين الوطني والدولي       
آما أن االتفاقيات   .  ومخّول$ة الحص$ول عل$ى حق$وق معّي$نة وعل$ى حمایة الدولة              قانون$ًا، 

باإلض$$افة إل$$ى أن لل$$نقابات . )4(الدول$$ية تحم$$ي الحق$$وق النقاب$$ية والمفاوض$$ة الجماع$$ية  
 .هيكليات تنظيمية وأجهزة وتحالفات متينة

 والنساء العامالت
 

 
�لكنو 
 

اء ومش$$$ارآتهن ف$$$ي ال$$$نقابات العمال$$$ية آان$$$ت ض$$$ئيلة ع$$$بر االه$$$تمامات النقاب$$$ية للنس$$$
 . التاریخ

 
 لتحقيق الجهات الداعيةم$ع أن ال$نقابات العمال$ية ه$ي عل$ى المس$توى الدول$ي م$ن أهم              و

 النساء العامالت على المستوى احتياجاتالمس$اواة في حقوق العّمال، إال أنها لم تعالج         
 . الوطني بشكل آاٍف

 
ح$ور اه$تماماتها شؤون النساء، مثل رعایة األطفال،         ون$ادرًا م$ا تض$ع ف$ي م         �

، والتمي$$يز وص$$عوبة الحص$$ول عل$$ى رؤوس األم$$وال   ال$$تحرش الجنس$$ي،  و
. قادم$$ة وثم$$ة تحدی$$ات  ولك$$ن الوض$$ع ف$$ي تغ$$ّير،   .االجتماع$$ي بح$$ق النس$$اء 

 ). المفاوضة الجماعية عن3 اإلطارراجع (
 

 : في القطاع الزراعي المعيقات
 

 الع$امالت لحس$ابهن   ال س$يما ي لع$امالت الم$زارع،    االنع$زال الجغراف$  یش$كل  �
 الخاص، عقبة أمام التنظيم النقابي ؛

 ال$نقابات، ال ینطبق   ل$دى ، الم$ألوف   "لص$احب العم$ل   "إن ال$تعریف التقل$يدي       �
عل$ى الع$امالت لحس$ابهن الخ$اص، وال س$ّيما عل$ى آالف الع$امالت ب$ال أجر                

  العائلية ؛المنشآتداخل 

لنساء في معيشتهّن اليومية على مجموعة مختلفة        ا تعتمدعوض$ًا ع$ن ذلك،      و �
السماس$$$$رة و والموّردی$$$$ن والش$$$$ارین آالمرابي$$$$نم$$$$ن ال$$$$ناس والمؤسس$$$$ات 

 .السلطات المحلية، الخو
 
 
 
 
 

رقم  (1975اتفاقية منظمات العّمال الریفيين،     و؛  ) 87رقم   (1948اتفاق$ية الح$ریة النقاب$ية وحمای$ة ح$ق التنظ$يم،               )4 (
 ).98رقم  (1949حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، اتفاقية و؛ ) 141
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 3اإلطار 
 المفاوضة الجماعية

 
إال أن  . إن المفاوض$ة الجماعية في العدید من البلدان هي وسيلة أساسية لتحدید شروط االستخدام وظروفه              

 ف$ي الماض$ي باستثناء    آان$ت غائ$بة ع$ن عمل$ية المفاوض$ة الجماع$ية             آث$يرًا م$ا     ش$ؤون النس$اء ومص$الحهن       
وبم$ا أن االتفاق$ات الجماع$ية تم$يل إل$ى االس$تناد إلى اتفاقيات قدیمة، فقد استمر                 . موض$وع إج$ازة األموم$ة     

ولم تدرج شؤون النساء في جداول أعمال المفاوضة التقليدیة، آما لم یتّم تناول أي من               . الوضع على حاله  
لن اليوم جزءًا هامًا من اليد العاملة   ولكن نظرًا إلى أن العامالت یشكّ     . المس$ائل ذات األهم$ية الخاص$ة به$ن        

الم$$$أجورة ویعت$$$برن مص$$$درًا ق$$$ّيمًا وغال$$$بًا غ$$$ير مس$$$تثمر للعض$$$ویة النقاب$$$ية، ف$$$إن النس$$$اء وال$$$نقابات          
من والمجموع$ات النس$ائية وأص$حاب العم$ل یع$ترفون بالحاجة لمعالجة القضایا والشؤون التي تهّم النساء           

 .خالل المفاوضة الجماعية
 

 :، المفاوضة الجماعية آما یلي )154رقم  (1981 المفاوضة الجماعية، لعام  اتفاقيةتعرف
 

 2المادة 
 

جميع المفاوضات التي تجرى بين صاحب     " المفاوضة الجماعية "ف$ي مفه$وم ه$ذه االتفاق$ية، یش$مل تعب$ير             
عم$ل، أو مجموع$ة م$ن أص$حاب العم$ل أو واحدة أو أآثر من منظمات أصحاب العمل من جهة، ومنظمة          

 :ال أو أآثر من جهة أخرى، من أجل عّم
 
 أو/تحدید شروط العمل وأحكام االستخدام ؛ و) أ(
 
 أو/تنظيم العالقات بين أصحاب العمل والعّمال ؛ و) ب(
 
 .تنظيم العالقات بين أصحاب العمل ومنظماتهم والعّمال ومنظماتهم) ج(
 

 
 .ILO. Gender equality : A Guide to Collective Bargaining, Geneva, 1998 :المصدر 

 
 

 في یعملناأله$م من ذلك، إن النساء العامالت، خصوصًا في البلدان النامية،    �
قطاع$ات اقتص$ادیة حي$ث ظ$روف العمل صعبة واألداء النقابي ضعيف مثل      
م$$ا یحص$$ل ف$$ي القط$$اع الزراع$$ي، وف$$ي القط$$اع االقتص$$ادي غ$$ير النظام$$ي، 

 .وفي مناطق تجهيز الصادرات
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 :قطاع الحضري غير النظامي في الو

 
 مش$ارآة النساء عالية والعمل النقابي ضعيف سواء في مجاالت العمل            ت$بقى  �

أو تجارة المفّرق، أو في أشكال االستخدام األآثر آتجه$يز األطعمة    التقل$يدیة   
 المرنة الجدیدة في العمل واستراتيجيات اإلنتاج       الترتيباتحداثة الناشئة عن    

 .العمل في المنـزلآ

ت$$توّجه االس$$تراتيجيات النقاب$$ية التقل$$يدیة إل$$ى العّم$$ال ف$$ي القط$$اع النظام$$ي        �
، حيث العالقات بين    )عّم$ال الم$زارع والعّم$ال الصناعيون      (الواس$ع ال$نطاق     

ص$$احب العم$$ل والع$$امل مح$$ّددة ومن$$تظمة، والعّم$$ال محص$$ورون ف$$ي مك$$ان 
 .عمل واحد

لنظامي في األنشطة   داخل القطاع غير ا   ) ویتش$ّتتن (يحتش$دن   ف الع$امالت    أم$ا  �
ویعم$$ل العدی$$د .  وف$$ي أعم$$ال الخدم$$ة المنـزل$$ية المح$$دودة أو أنش$$طة الكف$$اف 

یعملن لحسابهن  عم$ل م$رنة، عَرضية أو مؤقتة، أو      ترتي$بات منه$ّن بموج$ب     
 بص$احب العم$ل بعالقة       ف$يها  ، أو ینش$طن ف$ي أعم$ال ترت$بط العامل$ة           الخ$اص 

ب تداب$$ير ال$$تعاقد م$$ن  الع$$امالت ف$$ي الم$$نـزل بموج$$  آغ$$ير مح$$ّددة المع$$الم،  
وتش$$هد تداب$$ير العم$$ل ه$$ذه، غ$$ير العادی$$ة وغ$$ير النظام$$ية، اتس$$اعًا     . الباط$$ن

 .ملحوظًا في نطاقها

عم$$ال القط$$اع غ$$ير ف$$ي المص$$الح بي$$ن ن$$زاعات   ه$$ذا،فض$$ًال ع$$نوق$$د تنش$$أ،  �
النقابيين العاملين  و لق$بول األعم$ال وفق$ًا لش$روط متدنية           النظام$ي المس$تعدین   
 . التقليديفي القطاع النظامي

فالعامل الفقير ال یجني    . یواج$ه التنظ$يم النقاب$ي ف$ي بي$ئة فق$يرة معضلة مالية              �
ومن . ع$ادة إال دخ$ًال یس$يرًا ال یمّك$نه م$ن تسدید اشتراآات االنتساب النقابي               

جه$$ة أخ$$رى، إن التنظ$$يم ف$$ي القط$$اع غ$$ير النظام$$ي وغ$$ير الم$$نظم یس$$تلزم     
 . العماليةتوظيفًا ماليًا مرتفعًا من جانب النقابات

 الق$يود العامة على األنشطة النقابية،       تؤث$ر ،  م$ناطق تجه$يز الص$ادرات     ف$ي   و �
80بشكل خاص على العامالت اللواتي یمثلن    وف$ي الممارسة أو في القانون       

 .من العّمال في  عدد من القطاعات االقتصادیة% 

ت بال$رغم م$ن آ$ل ذل$ك، تزداد حاجة النقابات العمالية إلى ابتكار استراتيجيا          �
 العامالت في هذه    احتياجاتجدی$دة وإل$ى إقام$ة تحالف$ات جدی$دة به$دف تلب$ية               

:  ال$$$نقابات العمال$$$ية ع$$$ن 2-راج$$$ع القس$$$م ب. (القطاع$$$ات المتوّس$$$عة ال$$$نمو
 ).استراتيجيات مبتكرة

 
 مشارآة  م$ا زال$ت مش$ارآة الم$رأة ف$ي الح$رآات التعاون$ية النظامية في البلدان النامية                  التعاونيات

 القطاعي$$ن أنش$$ط م$$ا تك$$ون عل$$يه ه$$ذه الح$$رآات ه$$و ف$$ي  ال$$رغم م$$ن أن ، عل$$ىمح$$دودة
 .الزراعي والریفي حيث تتكاثف العامالت والمنتجات
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آان$ت التعاون$يات الزراع$ية، التي آانت تستخدمها الحكومات في المقام األول آأدوات      
قليدیًا لتنف$يذ السياسات الزراعية والتحدیثية، تتوجه إلى المزارعين الرجال المفترض ت           
، على أنهم مدیرو المزراع أو أصحابها الذي یمثلون مصلحة أسرهم الزراعية بكاملها        

تميز قوانين التعاونيات في العدید من البلدان       و. ال$رغم م$ن أن الواق$ع ق$د یك$ون مغای$راً            
 النس$اء بص$ورة غ$ير مباش$رة م$ن خ$الل ش$روط االنتس$اب التي تقتضي أن یكون                 ض$د 

 .ائلته أو مالكًا لألرضالعضو المنتسب معيًال لع
 

على أساس أنها تضم سائر أفراد عائلة العضو الممثلين تقليدیًا برب            التعاونيات   نش$أت 
بالتال$$ي، وعل$$ى ال$$رغم م$$ن أن النس$$اء ق$$د یلعب$$ن أدوارًا أساس$$ية ف$$ي األعم$$ال   و. العائل$$ة

ي$$ن آث$$يرًا م$$ا یبق، والتموی$$ن الغذائ$$ي لألس$$رة، إال أنه$$ّن األس$$ماك، وف$$ي ص$$يد الزراع$$ية
تنص$ّب األنش$طة الرئيس$ية للتعاونيات    و.  عمل$ية ص$نع الق$رار داخ$ل التعاون$يات        خ$ارج 

 .على معالجة االهتمامات االقتصادیة ألرباب العائالت الذآور
 

توافر مستوى معين   ، تمهيدًا لالعتراف بها رسميًا،       عادة  لتس$جيل التعاون$يات    ویش$ترط 
ات األعض$$$اء، والهيكل$$$ية اش$$$تراآوش$$$روط أخ$$$رى م$$$نها  رأس الم$$$ال األساس$$$ي، م$$$ن

لق$$د ض$$ّيقت ه$$ذه الش$$روط أب$$واب و.  اإلداری$$ة وحج$$م العض$$ویةواإلج$$راءاتاإلداری$$ة، 
أو /انتس$اب النس$اء إل$ى التعاون$يات وحصول الجمعيات الصغيرة المؤلفة من الرجال و      

 .، بالرغم من أّنها تعمل وفقًا للمبادئ التعاونيةالقانونيةالنساء على الصفة 
 
ف$$$ي ح$$$ال تخط$$$ي ه$$$ذه العق$$$بات وال$$$تزام التعاون$$$يات بالم$$$بادئ     و عل$$$ى آ$$$ل ح$$$ال، و

127رقم   (1966لعام  ) في البلدان النامية  (المنص$وص عل$يها ف$ي توص$ية التعاونيات          
، فقد تتمكن هذه التعاونيات من تزوید النساء بأداة لتدعيم أنشطتهن اإلنتاجية، وتأمين          )

 على المستویات   اتر والسياس  االقتص$ادیة، وإش$راآهن في صنع القرا       أص$ولهن ق$اعدة   
 .العليا

 
 وأصحاب العاملين للحساب الخاص انتظام  م$ن االتجاه$ات األخ$رى المث$يرة لاله$تمام         

 آان$$ت وق$$د .أص$$حاب المش$$اریعو العم$$ل آلص$$حاب ف$$ي رابط$$اتالمش$$اریع الص$$غرى 
 من التجّمعات   النوع ا م$ن أص$حاب المشاریع والنساء في هذ        "الط$بقة الدن$يا   "مش$ارآة   
 الم$$نافع المح$$تملة الت$$ي یمك$$ن   ق$$د بين$$ت لك$$ن الم$$بادرات ال$$ریادیة المش$$ّجعة   . مح$$دودة
 .تحقيقها

 العمل رابطات أصحاب
 وأصحاب المشاريع

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  االستراتيجيات الجديدةولوضعلتنظيم مواتية لبناء بيئة  .  ب
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إن ق$$درة تنظ$$يمات الفق$$راء، رج$$اًال ونس$$اًء، عل$$ى ال$$تفاوض وعل$$ى ق$$يادة مس$$ار التنم$$ية 
قاعدة تنظيمية  : هيبذاته$م وبط$ریقة مس$تدامة ه$ي وليدة تواجد عناصر رئيسية عدیدة              

بن$$ية تنظيم$$ية  وق$$درة عل$$ى اإلدارة الذات$$ية،  ووع$$ي تنظيم$$ي بي$$ن األعض$$اء،   وص$$لبة، 
هذه هي  وإذا آانت   . اس$تقالل ذات$ي مالي وسياسي     ودیمقراط$ية مبن$ية عل$ى المش$ارآة،         

 . أمرًا طویًال ومعقدًا أن تحقيقها یبدوإالالعناصر المثلى، 
 

أن التنمية الحقيقية والمستدامة القائمة على العدالة    ب  دوم$اً   م$نظمة العم$ل الدول$ية      آمن$ت 
االجتماع$ية ال ت$تحقق إال م$ن خ$الل مش$ارآة فعل$ية للناس في صنع القرارات المؤثرة        

ر إن تكوی$$ن م$$نظمة العم$$ل الدول$$ية بح$$ّد ذات$$ه یس$$تند إل$$ى م$$بدأ الح$$وا و. عل$$ى مس$$تقبلهم
ال$$ناس ه$$م أآ$$ثر ق$$درة عل$$ى  و. وال$$تفاوض بي$$ن الحكوم$$ات وأص$$حاب العم$$ل والعّم$$ال 

 .تعزیز وحمایة مصالحهم عندما یكونون منّظمين

  1.ب
 البيئة القانونية 

 والسياسية
 

 
 

 4اإلطار 
 اتفاقيات منظمة العمل الدولية : مواتية لمنظمات العمالبيئة 

 
ات دولية تحمي حقوق العّمال في التفاوض وتسعى إلى تعزیز بيئة         لقد اعتمدت منظمة العمل الدولية اتفاقي     

 . في التنميةا العّمال ولمشارآتهلمنظماتمؤاتية 
 

 .، حقوق العّمال النقابية)87رقم  (1948تضمن اتفاقية الحریة النقابية وحمایة حق التنظيم، لعام 
 

أهم$ية العّمال الریفيين في العالم      "، ب$أن    )141رق$م    (1975وتق$ّر اتفاق$ية م$نظمات العّم$ال الریفيي$ن، لع$ام             
تجع$$ل م$$ن الض$$روري إش$$راآهم ف$$ي أعم$$ال التنم$$ية االقتص$$ادیة واالجتماع$$ية إذا آ$$ان الم$$راد ه$$و تحس$$ين  

یحّتم تشجيع العّمال الریفيين إلى اقصى حّد       "، وبأن ذلك    "ظ$روف عمله$م ومعيشتهم بصورة دائمة وفعالة       
 ". لبقاءعلى إقامة تنظيمات حّرة وقابلة على ا

 
أن$ه س$يكون أح$د أهداف السياسة الوطنية في مجال التنمية الریفية تسهيل إقامة               "آم$ا ت$نّص االتفاق$ية عل$ى         

 ".ونمو منظمات قویة ومستقّلة للعّمال الریفيين، على أساس طوعي
 

 
 
 
 
 
 
 
 

تنّبه$ت نقاب$ات عمال$ية عدی$دة إل$ى العوائ$ق المذآورة سابقًا وإلى الحاجة لتوسيع نطاق                  
واخت$$$برت . مله$$$ا ليش$$$مل أول$$$ئك الذی$$$ن ل$$$م یش$$$ارآوا س$$$ابقًا ف$$$ي األنش$$$طة النقاب$$$ية    ع

لة ت ال طة ال ا ا الق تخط ت الت ة ات ال ن ال لة ال ا ات ت اال

  2.ب
استراتيجيات : النقابات العمالية 
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االس$$تراتيجيات ال$$بدیلة والب$$نى المؤسس$$اتية الت$$ي ت$$تخطى القض$$ایا البس$$يطة المتص$$لة     
 .بالمفاوضة حول األجر، وتعبئة عّمال المصانع

 مبتكرة

 
 

 : المعتمدة، ما یلي من بين االستراتيجياتو
 

البرامج التدریبية والتعليمية على  ف.  العامالت وتعبئتهن  لتحفيز" محرآات"تش$كيل    �
 النس$$اء ل$$دى النس$$اء ترم$$ي إل$$ى بع$$ث ال$$ثقة   الموجه$$ة إل$$ى وتطوی$$ر ال$$ذات الق$$يادة 

للمش$$$ارآة بط$$$ریقة نش$$$طة ف$$$ي ال$$$نقابات وإل$$$ى تدری$$$ب آ$$$وادر م$$$ن الع$$$امالت      
 5اإلطار  راجع  . ( النساء إلى التحرك جماعياً    دف$ع  یس$تطعن     الالت$ي  "المح$رآات "

 ).عن العامالت في القطاع الریفي
 

 5اإلطار 
 تدريب قيادّيات على تنظيم العامالت في القطاع الريفي

 
 أمریكا، بال$تعاون مع منظمة العمل الدولية، مشروع دعم الثقافة العّمالية للعامالت الریفيات في     1987انطل$ق ع$ام     

قبل و. أثر مبادرتين سابقتين قّدمتا المساعدة التدریبية واالستشاریة للعامالت        )5(یة الدومينيكية   الوس$طى والجمهور  
 التي غطاها المشروع،    )6(ه$ذا المش$روع، آ$ان ف$ي وس$ع النس$اء أن یص$بحن أعض$اء في منظمات العّمال الریفيين                    

إال أن العضویة غير . س العائلةبص$ورة مباش$رة أو غ$ير مباش$رة، بمع$نى أن اش$تراآات العض$ویة قائم$ة عل$ى أسا                  
آان$ت غالب$ية م$نظمات العّم$ال الریفيين مختلطة، تمّثل           و. المباش$رة ال تج$يز للع$امالت لع$ب دور ف$ي ص$نع الق$رار               

" أنثویة"وآان$ت النس$اء القليالت في مناصب القيادة یؤدین مهامًا   . م$ن مجم$وع األعض$اء     % 34النس$اء ف$يها نس$بة       
وف$ي معظ$م ه$ذه المنظمات المختلطة        . م بالش$ؤون النس$ائية وباألنش$طة االجتماع$ية        االه$تما  و حف$ظ الس$جالت   : م$ثل   

یفترض أن تعّزز المساواة واهتمامات النساء، إال     ) م$ثل أمانة سّر، دائرة، لجنة لشؤون النساء       (هي$ئات أو مناص$ب      
 )أ ( قادرة على  یتمحور هذا المشروع حول تطویر منهجية     و. أن مش$ارآة النس$اء ف$ي ه$ذه الم$نظمات بقي$ت ضعيفة             

تحدی$د المش$اآل الرئيس$ية للع$امالت الریف$يات، واس$تراتيجيات عم$ل م$نظمات العّم$ال الریفيي$ن، والمس$ائل الواجب              
 توفر  )7(توضيحيةصياغة مشاریع تدخل    ) ب( النساء آليًا في هذه المنظمات، و      استيعابأخذها باالعتبار في سبيل     

وقد نّظمت سلسلة من ورش العمل والدورات       . تمع ومنظمات العّمال  للنس$اء فرص$ة تنف$يذ ه$ذه المنهجية داخل المج          
فقامت هذه الفرق الوطنية واإلقليمية بتصميم وتنفيذ برامج تعليمية على آل من            . التدریبية بهدف تدریب فرق عمل    

  آتّيبات وأص$درت ،  مش$اریع ال$تدخل التوض$يحية     ، وف$ق منهج$ية      )المحل$ي (المس$توى الوطن$ي واإلقليم$ي والق$اعدي         
 .للتعلم الذاتي

 
 

 M.D. Gonzales. "Workers' education for women members of rural workers organizations in Central America and :المصدر 
the Dominican Republic", in M.H. Martens & S. Mitter (eds.), Women in trade unions. Organizing the 

unorganized. Geneva, ILO, 1994. 
 
 
 
 

 
 التعل$$يم والتدری$$ب واألنش$$طة الم$$دّرة ف$$ي مجال$$يتخط$$يط األنش$$طة الجماع$$ية  �

 وعي العّمال وتعبئة النساء     وسائل لتعزیز للدخ$ل م$ن خالل التنظيم، بصفتها        
 .للعمل الجماعي
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العاملي$$ن رب$$ط ال$$نقابات العمال$$ية بأنش$$طة التعاون$$يات به$$دف تعب$$ئة الفق$$راء        �
 . االقتصادیةواالحتياجاتنشطة اإلنتاجية  األبشأن لحسابهم الخاص

 
تنظ$يم الع$امالت ف$ي القط$اع غ$ير النظام$ي وإنش$اء تحالف$ات اس$تراتيجية مع                    �

وهناك محاوالت  . تجّمع$ات مخ$تلفة آالتعاون$يات والم$نظمات غ$ير الحكومية          
 6اإلطارین  راجع  ( عدی$دة الستراتيجية جدیدة للنقابات العمالية        نه$ج ل$تطویر   

 ). وإقامة شبكات الحمایة االجتماعيةوارعن الكوت دیف 7و
 
 

 6اإلطار 
 الكوت ديفوارتنظيم العامالت في القطاع غير النظامي في 

 
 بمبادرة من اتحاد النقابات العّمالية      1990 عام   (SYNAFSI)تأسس$ت ال$نقابة الوطن$ية للع$امالت ف$ي القطاع غير النظامي              

، 1988بدأ نشاط االتحاد عام . حادی$ن العماليي$ن الوطنيين في البلد  ، وه$و أح$د االت  (DIGNITE) الك$وت دیف$وار  الح$رة ف$ي     
 في أبيدجان، ف). مثل بائعات السمك والخضار والفاآهة    ( لم$س الحاج$ة لتنظيم النساء اللواتي یعملن في التجارة والبيع             حي$ن 

 وتنظم. ت غير رسمية  ینتمين إلى تنظيما  % 65فق$ط م$ن النس$اء إل$ى تعاون$يات معترف بها رسميًا، و             % 5 ال ینتم$ي س$وى    
 تعاونيات البيع والشراء التي یمكن تسجيلها       فيال$نقابة الوطن$ية للع$امالت ف$ي القط$اع غ$ير النظام$ي المجموع$ات النس$ائية                   

تضّم و. لك$ن عمله$ا ل$م یك$ن س$هًال نظ$رًا لل$تجارب الس$يئة التي مّرت بها النساء في السابق ضمن منظمات مشابهة                  . رس$مياً 
وتوفير  لالجتماعاتأماآن توفير : بطرق عدیدة النقابة الوطنية  االتحاد العام ویدعم.  عض$و 2000 م$ن   ال$نقابة حال$يًا أآ$ثر     

المناطق الداخلية من    النس$اء ف$ي      توظ$يف زی$ادة   و ع$ند تأس$يس التعاون$يات        واألم$وال المطلوب$ة ألغ$راض الض$مان        الوث$ائق 
 . وإقامة الروابط مع المنظمات الدوليةالبالد

 
 

 M.G. Basile. "Trade unions and women workers in the rural and informal sectors in Côte d'Ivoire : The case of :المصدر 
SYNAFSI", in M.H. Martens & S. Mitter (eds.), Women in trade unions. Organizing the unorganized. Geneva, 

ILO, 1994. 
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 7اإلطار 
  المنـزلللعاملين في االجتماعية والقانونية إقامة شبكات الحماية

 .معظمهم من النساء في مختلف أرجاء العالم من العّمال آبيرة أعدادًا یستوعب العمل في المنـزل

 المنـزل تقتصر تقليدیًا على صناعة األلبسة إال أنها اتسعت مؤخرًا لتشمل مجموعة أوسع من     التي تتم في  آان$ت األعم$ال     و
 وص$$ناعة األلع$$اب إل$$ى أعم$$ال التغل$$يف والتجم$$يع وص$$ناعة      تجه$$يز األطعم$$ة ية وال$$تجاریة، ب$$دءًا م$$ن   األعم$$ال الص$$ناع 

یمك$ن أن نع$زو ازده$ار العمل داخل المنـزل إلى االستراتيجية التي اعتمدتها المؤسسات الوطنية والدولية               و. االلكترون$يات 
جاري، من خالل إعادة تنظيم إنتاجها وعمالتها وتوجيهها       لتقل$يص تكال$يفها والحف$اظ عل$ى قدرتها التنافسية على الصعيد الت            

 تنتهي والتي المنش$آت  ف$ي الم$نـزل أدن$ى مرت$بة ض$من سلس$لة العالق$ات بي$ن             الع$املون یح$تّل   و. نح$و العم$ل داخ$ل الم$نـزل       
ية، فغالبًا ما  في القرى الصغيرة والنائ    عمل هؤالء العمال یتم     أن وعلى الرغم من  . الش$رآات الرئيس$ية المتعّددة الجنسيات     ب

 .تتأثر أجورهم وظروف عملهم بالقوى العالمية

بالتالي هم .  فاالحصاءات الوطنية تعجز عن إحصائهم .من االنحجاب في جملة أمور أخرى،      ، المنـزل ف$ي یعان$ي العّم$ال     و
م، تنتقل المشكلة وحيثما یعترف بهم القانون ویحميه. غ$ير مس$ّجلين رس$ميًا ومح$رومون م$ن الحمایة االجتماعية والقانونية      

 .إلى تنفيذ هذه الحمایة

 المنتجات في إن العامالت   ففضًال عن ذلك،    و. غال$بًا م$ا یعمل العّمال داخل المنـزل بطریقة منعزلة خلف األبواب المغلقة            و
ّبات ، والعدی$د منه$ّن عل$ى ق$ناعة ب$أن مهمته$ّن االجتماع$ية الرئيس$ية هي في آونهّن ر               ع$امالت الم$نـزل ال یعت$برن أنفس$هّن        

. عت$بر ام$تدادًا ألعمالهّن المنـزلية االعتيادیة أو مساهمة في الدخل المنـزلي           یل$ذا ف$إن ممارس$ة أي نش$اط اقتص$ادي            . م$نـزل 
 . صعبةعملهنلذلك هن عرضة لألعمال المدّرة للدخل الضئيل وغير المنتظم، وظروّف 

 االتصاالت مع نظرائهم في البلدان األخرى،        الم$نـزل ین$تظمون ویق$يمون      الع$املون ف$ي   وف$ي أنح$اء ش$تى م$ن الع$الم ش$رع             
 .استخدامهمولتحسين ظروف " انحجابهم" على مشكلة للتغلبویسعون للحصول على دعم المجموعات المعنّية 

الجنوبي بين جمعيات العّمال في المنـزل ، مثل -إن الش$بكة المنـزل$ية الدول$ية ه$ي م$ثال مثير لالهتمام عن التعاون الشمالي            
 في جنوب افریقيا، وغيرهما     العامالت للحساب الخاص   في الهند، واتحاد النساء      العامالت للحساب الخاص  س$اء   جمع$ية الن  

م$$ن المجموع$$ات المعن$$ية بم$$ا ف$$يها ال$$نقابات العمال$$ية م$$ثل االتح$$اد الدول$$ي للغ$$ذاء وال$$زراعة والف$$نادق والمط$$اعم والت$$بغ،       
 . ث، والجمعيات النسائيةوجمعيات التحالف العمالي، والتعاونيات، ومراآز البحو

 ب$$$$$تمویل م$$$$$ن الدائ$$$$$رة الدول$$$$$ية التح$$$$$اد ال$$$$$نقابات العمال$$$$$ية ف$$$$$ي   1994تأّسس$$$$$ت الش$$$$$بكة المنـزل$$$$$ية الدول$$$$$ية ع$$$$$ام   
من خالل جمع   المنـزل ومعاناتهمالعاملين في ظروف عمل بشأنتعزی$ز الوعي والمعرفة  ) أ(: إل$ى  هول$ندا، وه$ي تس$عى       

لحص$$ول عل$$ى المس$$اعدة ا) ج(وتص$$االت م$$ا بي$$ن المؤسس$$ات وت$$بادل الخ$$برات ؛   تش$$جيع اال)ب(والمعلوم$$ات ونش$$رها ؛ 
تنظ$$يم حم$$الت والتك$$ّتل به$$دف تحس$$ين القواني$$ن الوطن$$ية والدول$$ية لص$$الح  و) د(و الم$$نـزل ؛ للعاملي$$ن ف$$يالتقن$$ية وتقدیمه$$ا 

 . المنـزلالعاملين في

، )177رق$$م  (1996 الم$$نـزل، لع$$ام ف$$ياق$$ية العم$$ل وق$$د لعب$$ت ه$$ذه الش$$بكة وأعض$$اؤها دورًا مهم$$ًا ف$$ي ال$$ترویج لتبن$$ي اتف  
 بأن  من المنظمة وإقرارًا  . 1996من قبل مؤتمر العمل الدولي المنعقد عام        ) 184رقم  (،  1996 لها،   المص$احبة والتوص$ية   

ين دعم المعایير الدولية تمّثل خطوة رئيسية باتجاه الحصول على اعتراف قانوني بأولئك العّمال وحمایتهم، فقد حاولت تأم             
 الشبكة  وفي سبيل متابعة هذه الجهود، اعتمدت     . الحكوم$ات الرئيس$ية والنقابات العمالية المشارآة في مؤتمر العمل الدولي          

 الم$نـزل على المستوى القاعدي، وتكوین       للعاملي$ن ف$ي    به$دف إنش$اء جمع$يات        االتج$اه المنـزل$ية الدول$ية اس$تراتيجية ثنائ$ية         
 . وطنية ایجابية بسياساتللمطالبةمجموعات ضغط 

 
 .HomeNet Newsletter, No. 1, Summer 1995, No. 3, Jan. 1996 :المصدر 
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أیهما أآثر :  مس$ألة تنظيم النساء هو بش$أن  الرئيس$ي المط$روح باس$تمرار      التس$اؤل  إن  

 ، أهو تنظيم مختلط أم تنظيم نسائي ؟المرأة مصالح لتعزیزفعالية 
 

  3.ب
 : السؤال الرئيسي 

  مختلطة تنظيمات
 أو نسائية فقط ؟

إن : ُی$نادى بالتنظ$يم المخ$تلط أو بدم$ج النس$اء ف$ي الم$نظمات العام$ة على أساسين هما                  
 داخ$$ل الط$$بقة العامل$$ة المتض$$امنة أو  تض$$عف التض$$امنالتنظ$$يمات النس$$ائية المنفص$$لة 

 إنما ترسخ الوضع الهامشي      معّي$نة؛ وإن التنظيمات النسائية     مح$رومة  مجموع$ة    داخ$ل 
 .لي للمرأة ولقضایا المرأةالحا

 
 أن مشاآل الفقراء والعّمال مّتصلة بصورة أساسية بالطبقة          إل$ى   الحج$ة األول$ى    وتس$تند 

 ناش$$$ئ أیض$$$ًا ع$$$ن الم$$$رأةفق$$$ر  إال أن.  الت$$$ي ین$$$تمون إل$$$يهااالجتماع$$$ية واالقتص$$$ادیة
، ح$$تى داخ$$ل وال$$تحكم ب$$الموارد العم$$ل توزی$$عالالمس$$اواة بي$$ن ال$$نوع االجتماع$$ي ف$$ي  

 الم$$رأة م$$ن مش$$اآل  آث$$يرًاآم$$ا أن . موع$$ة االقتص$$ادیة الواح$$دة واألس$$رة الواح$$دة  المج
تقوم على التحكم بعمل المرأة ووقتها ودخلها        إل$ى األنظمة األبوّیة التي        مباش$رة  ی$رجع 

من و. واس$تغاللها وعلى استيالء الرجال على أراضي النساء وعلى العنف ضد المرأة           
من و. آور في المنظمات المختلطة هذه المسائل األعض$اء الذ یط$رح غ$ير المح$تمل أن    

إن التنظ$يمات النس$ائية ق$د ت$زّود النس$اء بق$اعدة م$ن القدرة یستقين منها           ف$ جه$ة أخ$رى،     
 .القوة لمكافحة أسباب الفقر العائد لالمساواة بين الجنسين

 
مشاآل النساء الفقيرات هي جزء من مسألة الفقر   ف. صحيحة إلى حد ما   الحج$ة الثانية    و
ربم$$ا تس$$تطيع التنظ$$يمات  و. ّل، ویج$$ب ال$$نظر إل$$يها ض$$من ه$$ذه المس$$ألة الم$$تكاملة  آك$$

لفقر بشكل أآثر فعالية،    ا مكافحةالمخ$تلطة دم$ج اه$تمامات النساء منذ البدایة في حملة            
  حّل مشاآل النساء   وفضالًَ عن هذا فإن   . وتلق$ي الض$وء عل$ى المس$ائل الم$تعلقة بالنساء          

ان$ب ال$رجال والنس$اء عل$ى الس$واء، وهذا ما یستطيع       تغ$ّيرات اجتماع$ية م$ن ج     یتطل$ب 
إال أنه من المحتمل أن     . نسائيالتنظ$يم   المخ$تلط أن یع$ّززه بش$كل أفض$ل م$ن            التنظ$يم   ال

ترآ$ز التنظ$يمات المخ$تلطة عل$ى مشاآل العنصر الطاغي بين أعضائها، أي الرجال،               
وقد . سبة لرفاه العائلة أساسية بالنتقليدیًاوعل$ى أنش$طة ال$رجال االقتص$ادیة الت$ي تعتبر          

دائم$$ًا تقری$$بًا عل$$ى  ) م$$ثل ال$$نقابات العمال$$ية والتعاون$$يات ( التنظ$$يمات المخ$$تلطة ج$$رت
 .معالجة قضایا المرأة بوصفها مكملة لمشكالت العمال أو الفقراء العامة

 
ولم$ا آان$ت الم$رأة أدن$ى مس$تویًا علميًا من الرجال وأقل منهم خبرة في الشؤون العامة          

 فّعال  هم ف$ي إتق$ان مه$ارات االتص$ال فإنه$ا غال$بًا م$ا تص$بح عنصرًا غير                  وأض$عف م$ن   
إذ ت$تخلى النس$اء عموم$ًا عن أدوار صنع القرار للرجال،            . داخ$ل التنظ$يمات المخ$تلطة     

تتطلب النساء، أآثر من و.  ال$رجال في تكليف النساء بهذه المسؤوليات    ی$تردد ف$ي حي$ن     
ه$ن بال$نفس ومقدرته$ن عل$ى القيادة، إال أن          ال$رجال، تدری$بًا وخ$برات إض$افية لب$ناء ثقت          

من و. التنظ$يمات المخ$تلطة ال تمل$ك ع$ادة الوق$ت أو الم$وارد لم$نح النساء هذه الفرص                  
جه$ة أخرى، یسهل على التنظيمات النسائية تكریس جهودها لبناء قدرة النساء وتشّكل             

 . بحّد ذاتها ميدانًا تدریبيًا غنيًا للنساء
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. تمعات حواجز ثـقافية صارمة في وجه التجّمعات المختلطة    أخيرًا، تضع بعض المج   و
 . بأنشطة ضمن التنظيمات النسائية القيامالنساء أنفسهّن في هذه المجتمعات تفضل و

 
 ق$$رنها وینبغ$$يإن الحج$$ج المؤی$$دة أو المناهض$$ة للتنظ$$يمات النس$$ائية المنفص$$لة معّق$$دة   

إن تجارب البلدان تشير إلى     فك،  ومع ذل . ببي$ئات سياس$ية واجتماع$ية واقتصادیة معّينة       
 ف$$ي الم$$راحل عل$$ى األق$$ل التنظ$$يمات النس$$ائية المنفص$$لة ض$$روریة  أنأوًال، : أمری$$ن 

توّفر و). القریة أو المحلة  (األول$ية النط$الق ه$ذه التنظ$يمات وعل$ى المس$توى القاعدي              
ن على ه$ذه الم$رحلة للنس$اء ح$ّيزًا لب$ناء قدرتهن التفاوضية والتنظيمية، ولتثبيت قدرته             

 التنظيمات  بوسعثانيًا،  . ق$اعدة ص$لبة، ولترآ$يز انتباهه$ن عل$ى المس$ائل الخاص$ة به$ن               
 الفقر، ال أن تضعفه، شرط أن تأخذ بعين االعتبار العاملين           تع$زز مكافح$ة   النس$ائية أن    

 . االقتصادیة� والطبقة االجتماعية الجنساالثنين المؤثرین في فقر النساء، أي 
 

مج$$تمعات قطاع$$ات أو  الت$$ي ال تنتم$$ي إل$$ىأي الهي$$ئات (ج$$ية  الخاراألط$$رافإن دور 
، م$ثل النقابات العمالية واألجهزة الحكومية والمنظمات        معي$نة للنس$اء غ$ير الم$نظمات       

ف$ي تقوی$ة التنظ$يمات الش$عبية ق$د توّس$ع خ$الل العقدین الماضيين مع             ) غ$ير الحكوم$ية   
وال یمك$ن إنكار الحاجة     .  الس$كان ف$ي عمل$ية التنم$ية         س$ائر  ت$زاید الدع$وة إل$ى مش$ارآة       

وللدع$$$م ) الميس$$$رینالمع$$$روفة بالمنظمي$$$ن أو المنّش$$$طين أو   ( الخارج$$$ية لألط$$$راف
 البدیلة وبالطرقمشاآلهم ب الفقراء   وعيالخارج$ي به$دف لع$ب دور تحفيزي،  وإثارة           

لمعالج$تها، وإنم$اء الوع$ي التنظيم$ي وتوفير التدریب على المهارات، وإقامة الروابط        
ات م$ن جه$ة والمؤسس$ات الداعم$ة والم$وارد م$ن جهة أخرى، ولتوفير                بي$ن المجموع$   

 .دعم سياسي وقانوني

  4.ب

 : دور الدعم الخارجي 
 لكنه ينطوي على مخاطر ضروري

 
خطر نشوء :  مخاط$ر عدیدة    عل$ى  المس$اعدة الخارج$ية أو ال$تدخل الخارج$ي           وت$نطوي 

ة على فرض قيمها الخاصة     خطر إقدام المساعدة الخارجية الدخيل     و أشكال تبعّية جدیدة  
على   واأله$داف واالس$تراتيجيات والنموذج التنظيمي      لالحت$ياجات وتص$ّورها الخ$اص     

 تعزیزالمج$تمعات وال$تجّمعات المحل$ية؛ وخط$ر اس$تغالل التنظ$يمات القاعدی$ة لصالح                
مص$الح القطاع$ات األخ$رى؛ وخط$ر طغ$يان م$ن ه$م أق$وى وأفض$ل ح$اًال عل$ى عملية                       

 .ظيمات القاعدیةصنع القرار داخل التن
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تنظ$$يم الفق$$راء، والعدی$$د م$$نها یخّص$$ص الم$$وارد لب$$ناء تقری$$بًا  ب$$رامج التنم$$ية آ$$لتؤی$$د 

 بحت  نفعيإال أن بعضها ینظر إلى تنظيم الفقراء من منظور          . المجموع$ات ولتقوی$تها   
التي یؤمنها ) مثل التسليف(أي أن المجموع$ة هي وسيلة لتمریر الخدمات الخارجية      : 

إل$ى الف$ئات المس$تهدفة، وه$ي ع$امل تعب$ئة الدع$م للمش$روع داخل المجتمعات           التنظ$يم   
لك$ن ه$ذه البرامج ال تعّمر طویًال وتنحّل بانتهاء المساعدة الخارجية نظرًا             . المس$تهدفة 

لتبن$يها األهداف القصيرة المدى، والرتباطها بروابط اصطناعية، والعتمادها المطلق   
 .على المساعدة الخارجية

  5.ب
 : ريع التنمية مشا

 هل ُتحدث تبعّيات 
 جديدة أم ال ؟

 
وبال$رغم م$ن ذل$ك ف$إن عددًا متزایدًا من برامج التنمية ینظر إلى تنظيم الفقراء آوسيلة         
إلش$$راك الس$$كان المس$$تهدفين ف$$ي م$$راحل ص$$نع الق$$رار والتخط$$يط والتنف$$يذ لمش$$روع    

ف$$ي ه$$ذه و. لمس$$تقبلمعّي$$ن، ول$$تعزیز نج$$اح المش$$روع واس$$تدامة أنش$$طته ون$$تائجه ف$$ي ا
 ، والوسيط المحاورعلى المدى القصير، دور     : الح$ال، یتوّقع أن یؤدي التنظيم دورین        

وعل$$ى الم$$دى الطوی$$ل، أي بع$$د المش$$روع، دور المدی$$ر وص$$انع الق$$رار وربم$$ا معّب$$ئ   
في آل األحوال، ما    و. الم$وارد، س$عيًا لم$تابعة المس$يرة الت$نمویة التي أطلقها المشروع            

 المستهدفة على االستقالل طوعًا عنه والعمل بمعزل     المجموعاتمش$روع   ل$م یس$اعد ال    
 . طویًال بدورهاالمجموعاتعنه، فلن تعّمر هذه 
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 إرشادات التدخـل . ج
 

ف$$إن ومهم$$ا یك$$ن، . م$$ا م$$ن أس$$لوب واح$$د لتنظ$$يم الفق$$راء، أو بال$$تحدید النس$$اء الفق$$يرات
 :التالية التوجيهية تشدد على المبادئتجربة منظمة العمل الدولية 

 
للدول$$ة دور ه$$ام ف$$ي توف$$ير إط$$ار عم$$ل قانون$$ي وسياس$$ي یع$$ّزز التنظ$$يمات المس$$تقّلة       :دور الدولة 

وف$$يما .  التص$$دیق عل$$ى اتفاق$$ية الح$$رّیة النقاب$$ية وتوص$$يتها وتنف$$يذهما    ویوف$$روالح$$ّرة 
ت والقواني$$ن المحّل$$ية  إع$$ادة ال$$نظر ف$$ي قواني$$ن التعاون$$يا ال ب$$د م$$ن التعاون$$يات، یخ$$ص

 بهدف تخویل النساء اآتساب العضویة في       حس$ب االقتض$اء   وقواني$ن الملك$ية وتعدیله$ا       
 إج$$راءات حص$$ول التنظ$$يمات وینبغ$$ي أن ال تك$$ون. التعاون$$يات وف$$ي اللج$$ان اإلداری$$ة

 .داخليةال وقواعدها هاعلى الصفة القانونية مرهقة وأال تفرض على التنظيمات هيكليات
 

 المشاآل العملية والفوریة أیسر وأفضل مدخل لتعبئة الفقراء ولتوطيدویشكل حل  من حل المشاآل العمليةانطالقا 
آم$$ا یت$$يح تق$$ّبل المجموع$$ات . التماس$$ك االجتماع$$ي ولب$$ناء الق$$درة عل$$ى اإلدارة الذات$$ية إلى البناء المؤسساتي

إال . ية لتنظيم النساء  النس$ائية اجتماع$يًا، وغال$بًا م$ا یك$ون ذل$ك مهم$ًا في المرحلة األول                
، بعد ذلك، أن تتوّسع البرامج في بناء المؤسسات من خالل أنشطة الوساطة          یج$ب  أن$ه 

االجتماع$$ية، وتنش$$يط المجموع$$ات داخ$$ل المج$$تمع، والتدری$$ب عل$$ى الق$$يادة واإلدارة،  
به$دف إیج$اد تنظ$يمات مس$تقّلة ق$ادرة عل$ى إط$الق م$بادراتها الخاصة وعلى توجيهها             

ج$ب ترآ$يز االنت$باه عل$ى أنش$طة الوس$اطة االجتماعية والمساعدة التقنية               وی. وإدارته$ا 
ع$ند تنظ$يم النس$اء الفقيرات ألنهّن ینطلقن من قاعدة أدنى من الرجال، من حيث العلم                 

 .والمهارات والموارد والوعي والتجربة السياسية
 

ناس عل$ى التنظ$يم والمبادرة      ی$توّطد التماس$ك االجتماع$ي عل$ى أفض$ل وج$ه بتش$جيع ال$                :التماسك االجتماعي 
 إتاح$ة المج$ال أم$ام آل مجموعة لتقریر الشكل التنظيمي والقوانين             وینبغ$ي . واالب$تكار 

 وخصوص$$ياتها، م$$ع ض$$رورة وج$$ود إدارة دیمقراط$$ية الحت$$ياجاتهاالخاص$$ة به$$ا وفق$$ًا 
واألفض$$ل ع$$ادة أن تب$$نى المجموع$$ات عل$$ى  .  ض$$من المجموع$$ةقائم$$ة عل$$ى المش$$ارآة

 .ة محلية وغير نظامية قائمة، إن وجدتمجموعات نسائي
 

 أن یك$ون التنظ$يم مس$تقًال وق$ابًال لل$بقاء م$ن الناح$ية المال$ية، ليتمّك$ن من توفير                   وینبغ$ي  :االستقالل المالي 
یمك$$ن تحق$$يق و. خدم$$ات فّعال$$ة ألعض$$ائه، وم$$ن االس$$تمرار وم$$ن االس$$تقالل بسياس$$اته 

ية م$$نذ بدای$$ة العمل$$ية التنظيم$$ية وعل$$ى  االس$$تقالل المال$$ي الذات$$ي بتعب$$ئة الم$$وارد الداخل$$ 
ام$تدادها، وب$تعزیز وتوس$يع الم$وارد المال$ية م$ن خالل إقامة التحالفات بين التنظيمات                 

 اقتصادیة جماعية تكون ذاتية التمویل      بمشاریعواالرت$باط بالمؤسس$ات المالية، والقيام       
 .ومدّرة للدخل

 
 
 

ترام المج$$تمع المحل$$ي ه$$و أم$$ر     إن وج$$ود النس$$اء األآ$$بر س$$نًا اللوات$$ي یحظي$$ن باح$$       
آم$ا یجب السعي للحصول على      . ض$روري ف$ي ال$بدایة لتق$ّبل المج$تمع أنش$طة النس$اء             

 زيادة الدعم االجتماعي 
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دع$م الس$لطات المحل$ية والتقل$يدیة م$نذ بدای$ة المس$اعي التنظيم$ية وإل$ى أقص$ى الحدود                    
 .الممكنة

 

 :إلى أقصى حدوده 

 

فاوض$$ية بتش$$جيع إقام$$ة ش$$بكات أآ$$ثر ت$$رابطًا بي$$ن یمك$$ن تقوی$$ة ق$$درة المجموع$$ات التو
المجموع$$ات والم$$نظمات، وبتحس$$ين ق$$درة المجموع$$ات عل$$ى إنش$$اء ال$$تحالفات م$$ع        

آما أن الروابط والتحالفات مع     . المجموع$ات المعنية المؤیدة لها مثل النقابات العمالية       
 الفق$$يرات المجموع$$ات النس$$ائية ه$$ي مهّم$$ة خصوص$$ًا لب$$ناء الق$$درة التفاوض$$ية للنس$$اء  

 .واإلجراءات القمعية الفعليةولمساعدتهّن على مواجهة انتقادات المجتمع 
 

 ةـدرة التفاوضيـالق

  إقامةمن خالل
 :الشبكات والتحالفات 

 

یمك$$$ن ب$$$ناء الق$$$درة التفاوض$$$ية للمجموع$$$ات بإیج$$$اد ف$$$رص واقع$$$ية تتمّك$$$ن خالله$$$ا    
خرى ضمن المجتمع، أو    المج$تمعات وال$تجّمعات المحل$ية م$ن التفاوض مع فاعليات أ           

م$ع الس$لطات العام$ة ح$ول ع$دد م$تعاظم م$ن المس$ائل، وبالمس$اعدة عل$ى إنشاء آليات                      
 .تفاوضية استشاریة مع السلطات المحلية ومع الدولة

 

 فرص التفاوض 

 :الواقعية 

  :لمستویات متعددة من التحدیات منهاعلى النقابات العمالية االستجابة 
 أشكال االستخدام غير    ليشملتوس$يع نط$اق عمله$ا       ) ب(لي$ن ؛    تنظ$يم الفق$راء العام    ) أ(

ال$$نوع یراع$$يان قض$$ایا  اع$$تماد بن$$ية وب$$رنامج عم$$ل   ) ج(النظام$$ية وغ$$ير التقل$$يدیة ؛  
 .االجتماعي

 

 استراتيجيات مبتكرة 

 :للنقابات العمالية 

 

جدی$$رة بالتقي$$يم  ) 7 إل$$ى 1األط$$ر م$$ن  ف$$ي (إن ال$$تجارب آ$$تلك المعروض$$ة   �
 .والتشجيع

 
بغ$ي البح$ث ع$ن نه$ج موات$ية للبي$ئات المختلفة منها إنشاء اتحادات خاصة                 ین �

مجموع$$ات نس$$ائية  /بالنس$$اء وم$$نظمات نس$$ائية موازی$$ة لالتح$$ادات ولج$$ان     
 .ضمن االتحادات

 
رص$د وإقامة وتوطيد التعاون مع الحرآات االجتماعية األخرى التي          ینبغ$ي    �

 .ير النظاميةتتمّتع بالخبرة في التعامل مع الناس في القطاعات غ
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 خالصة
لق$د ش$ّددنا ف$ي ه$ذه الوح$دة التدریب$ية عل$ى أهمية التنظيم آاستراتيجية ضروریة لكسر                   

 .طوق الفقر واستدامة التدخل في جميع المجاالت
 

وتّم$$ت م$$راجعة االس$$تراتيجيات ال$$بدیلة للتنظ$$يم، وأن$$واع ش$$تى م$$ن التنظ$$يمات الت$$ي        
. فق$راء، بم$ا فيها التنظيمات الرسمية وغير الرسمية        طّوره$ا الفق$راء أو ط$ّورت بي$ن ال         

وأس$وة بذلك جرى تحليل     .  م$ن وجه$ة نظ$ر تمكي$ن النس$اء          الم$زایا والمثال$ب   وت$ّم تب$يان     
 .المسائل األساسية للتقّبل االجتماعي والقدرة المالية واالستقالل السياسي الذاتي

 
ر الدولة في توفير بيئة     دو) أ: ( ال$تدخل عل$ى نقطتين رئيسيتين هما         إرش$ادات وش$ّددت   

الحاج$ة لبناء جسور وتحالفات استراتيجية  ) ب(ممّك$نة وف$ي تعزی$ز الح$ریة النقاب$ية، و       
بي$ن ال$$نقابات والجمع$$يات عل$ى اخ$$تالف أنواعه$$ا به$$دف تعزی$ز ق$$درة النس$$اء الفق$$يرات    

 .على التفاوض
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