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لقد تم إعداد هذا الكتيب خصيصا من أجلكم لكونكم ممثلون نقابيون وترغبون يف أن تبذلوا جهدا إلدماج زمالئكم من 
مجتمع امليم  يف مكان العمل. والغرض من هذا الكتيب هو مساعدتكم يف التعرف عىل االحتياجات والتحديات التي قد 
يواجهها زمالؤكم من مجتمع امليم الحاليون واملستقبليون. ونحن سوف نقدم فيام ييل 8 مقرتحات محددة للكيفية التي 
ميكنكم من خاللها تحقيق الرضا الوظيفي واإلدماج األفضل للجميع بغض النظر عن هويتهم الجنسية وميولهم الجنيس.

نصف الدمناركيني املنتمني ملجتمع امليم يرون أنهم ال ميكنهم أن يكونوا منفتحني حول هويتهم الجنسية أو ميولهم الجنيس 

يف أماكن عملهم والكثريون يتعرضون لإلساءة واإليذاء والتمييز. iولكن ملاذا هو مهم حقاً أن تكونوا منفتحني بشأن توجهكم 
الجنيس مثالً أو أن يكون بإمكانكم الترصيح علناً بأنكم من مجتمع امليم يف مكان عملكم؟ معظم الناس ال يفكرون يف ذلك، 

ولكن املغايرين جنسياً يجاهرون أيضاً مبغايرتهم الجنسية، وأحيانا عدة مرات يف اليوم، وذلك عندما يقومون مثال بالتحدث عن 
أرسهم أثناء اسرتاحة الغداء. إنها حرية أن تكونوا ”ذواتكم” يف مكان العمل وأن ال تشعروا أنكم خائفون أو مقيّدون، وهي 

الحرية التي يجب أن نضمنها لكافة زمالئنا يف العمل.

ويتمثل التحدي يف أن معظم أماكن العمل ال تويل اهتامماً لحقيقة أن الثقافة واملعايري املعتمدة لديها يف مكان العمل ال 
تهيئ الفرصة إلدماج الزمالء املنتمني إىل مجتمع امليم. فرمبا تكون هناك مثالً أشياء يف سياسة املوظفني أو بيئة العمل أو آداب 
السلوك التي ال تتيح للزمالء من مجتمع امليم نفس الفرص املتاحة للموظفني اآلخرين، مام يجعلهم يواجهون صعوبة أكرب يف 

االنخراط يف املجموعة عىل قدم املساواة مع زمالئهم.

مقدمة

مجتمع امليم مصطلح يرمز إىل املثليات، املثليني، مزدوجي امليول الجنسية والعابرون والعابرات جنسيا ويشمل األقليات 
األخرى من حيث الهوية الجنسية وامليول الجنيس.
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أن تصبحوا مدركني للمعايري املعتمدة يف مكان العمل ميكن أن تكون عملية 
شاقة وصعبة سواء بالنسبة لكم ولزمالئك. وسوف تكتشفون يف أحياِن كثرية 

أنكم ساهمتم يف صنع وترسيخ معايري قد تبدو إقصائية، وذلك دون أن 
تفكروا يف األمر. ولكن أثناء تدّربكم عىل النظر إىل هذه املعايري – والبدء 

يف إدراك ما قد تخفيه وراءها من أحكام مسبقة - ميكنكم اتخاذ قرار فاعل 
بجعل مكان العمل أكرث شمولية شيئاً فشيئاً.

إذا وجدتم أثناء قراءتكم 

للكتيب كلامت ال تعرفونها، 

فابحثوا يف املصطلحات يف 

الصفحة 25.

معايري الهوية الجنسية والتوجه الجنيس: 
املعايري هي قواعد غري مكتوبة، وهي 

تساعد يف تحديد ما نتوقعه من بعضنا 
البعض وكيفية معارشتنا لبعضنا البعض. 

ويف معظم أماكن العمل، فإنكم 
تفرتضون تلقائًيا مثالً أن زميلكم الجديد 

أو زميلتكم الجديدة لديهم رشيك 
أو رشيكة من ”الجنس اآلخر” أو أنه 
من املسلّم به يف سياسة األمومة أن 

العائلة تتكون من أم وأب. وكثرياً ما ال 
يُعار أي انتباه لهذه املعايري. وباملثل، 
فإنكم تتوقعون كذلك أن كل شخص 

يعترب نفسه منتميا للجنس املسجل به 
يف شهادة ميالده. ولكن ليس هذا هو 
الحال بالنسبة للكثريين من العابرين 
والعابرات جنسياً. ويف معظم أماكن 

العمل هناك أيضا توقع أن يكون لباس 
األشخاص وطريقة تعبريهم عن أنفسهم 

متطابقة مع ما هو مسجل يف شهادة 
ميالدهم من حيث جنس املولود. 
ولألسف، فإن عواقب الخروج عن 

املعايري تكون يف بعض الحاالت التمييز 
أو التنّمر. ففي عام 2015 مثالً، قامت 

نقابة )3F( برفع دعوى قضائية بعد 
أن تم طرد سائقة شاحنة عابرة جنسياً 

ألن رئيسها يف العمل اعتقد أن عليها 

.ii”التقليل من أنوثتها”
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أظِهروا أنكم تريدون املساواة يف الحقوق   .1
لألشخاص املنتمون ملجتمع امليم  

طريقة جيدة ليك تظهروا للموظفني املنتمني ملجتمع امليم أنكم تولون أولوية للمساواة يف الحقوق لألشخاص املنتمني 
ملجتمع امليم هي أن تشريوا بوضوح إىل أن مكان العمل يشدد عىل وجوب معاملة جميع املوظفني عىل قدم املساواة بغض 
النظر عن ميولهم الجنيس أو جنسهم أو هويتهم الجنسية. لذلك رمبا يكون من األفضل كتابة هذه األشياء كجزء من سياسة 

املوظفني لديكم وعىل موقع الويب الخاص بكم حتى يكون الجميع عىل بينة من ذلك. قوموا أيًضا مبراجعة سياسات املوظفني 
واالتفاقيات املحلية املختلفة لديكم ملعرفة ما إذا كانت هناك أية أقسام ميكن من خاللها تسليط الضوء عىل زمالئكم املنتمني 

ملجتمع امليم.

”يجب أن تكون بلدية ”Frederikshavn Kommune” مكان عمل متنوع ويتسع لكافة األطياف، حيث تتوفر لديكم 
الفرصة للعمل برشوط خاصة تناسبكم. ونحن سوف نضمن معاملتكم بشكل صحيح وعىل قدم املساواة بغض النظر عن 

العرق أو النوع أو امليول الجنيس أو الدين - املساواة هي أمٌر طبيعٌي ومفروٌغ منه. ولهذا السبب عىل وجه التحديد، تسعى 
بلدية ”Frederikshavn Kommune” إىل أن تكون منفتحة وفضولية يف عملية التوظيف بهدف استقطاب مختلف 

األفراد ”.

”Frederikshavn Kommune” مقتطفات من سياسة املوظفني يف بلدية
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ميكنكم القيام مبا ييل:

•  تسليط الضوء يف سياسة املوظفني عيل أن مكان العمل يشدد عيل أن جميع املوظفني يجب معاملتهم عيل قدم املساواة 
بغض النظر عن امليول الجنيس أو النوع أو الهوية الجنسية.

•  قوموا مبراجعة سياسات املوظفني وحّددوا األقسام التي تتحدث عن األرسة واإلجازة الوالدية. وإذا كانت النصوص تشري إىل 
األم واألب فقط، عليكم عندئذ تغيري النص إىل الصيغة األكرث حيادية ”أولياء األمور”. وهناك إمكانية كذلك لتسليط الضوء 

عىل أنواع أخرى من األدوار األبوية واألمومية: استعملوا مثالً مصطلح ”األم الرشيكة” / ”األب الرشيك” واكتبوا ما ينطبق يف 
حالة التبني إلبراز حقوق زمالئكم املنتمون ملجتمع امليم وضامن حقوقهم.

•  قوموا بتعديل سياسة التنّمر القامئة أو قوموا بصياغة سياسة جديدة حيث توضحون مبا ال يدع مجاالً للشك أن التنمر 
القائم عىل أساس امليول الجنيس أو الهوية الجنسية هو أمٌر غري مقبول وغري قانوين. ويجب أن تصف السياسة أيًضا كيفية 

تعاملكم كمكان عمل مع التنمر.
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خلق بيئة عمل نفسية جيدة  .2

إن بيئة العمل السيكولوجية الجيدة مهمة ليك يشعر الجميع بالراحة والرضا يف مكان العمل وليك ال يصاب املوظفون بالتوتر 
النفيس. وغالبا ما يكون املوظفون املنتمون ملجتمع امليم أكرث عرضة لإلصابة بالتوتر النفيس، وهناك خطر تعرّض هؤالء 

للمضايقة واإلساءة إذا مل تُتّخذ خطوات فاعلة يف مكان العمل لخلق بيئة اجتامعية مناسبة واعتامد أعراف وتقاليد اجتامعية 
حيث من الطبيعي واملقبول أن يكون الشخص منتمياً ملجتمع امليم. 

إن الحياة يف بيئة عمل تتسم باإلساءات واملضايقات أو التحرش الجنيس ترتك آثارا نفسية مدمرة، وميكن أن تصيب الزمالء 
الذين يتعرضون ملثل هذه األفعال مبشاعر اإلحباط وأن ال امتنان وال تقدير ملا يقومون به. فإذا تعرض/ت أحد/إحدى زمالئكم 

املنتمني ملجتمع امليم لإلساءة أو التحرش الجنيس، فمن املهم أن تتدخلوا.

تحدثوا مع زمالئكم املنتمون ملجتمع امليم حول رأيهم يف البيئة السيكولوجية يف مكان العمل. وميكن أن يكون ذلك مدخالً 
جيداً لفتح حوار حول الرضا الوظيفي والحياة االجتامعية يف العمل.

ضغوطات األقلية: إذا مل تكن الثقافة يف مكان العمل تتسم بالشمولية وتقّبل اآلخر، فيمكن أن تضطرون رسيعاً عندئذ 
كأشخاص تنتمون ملجتمع امليم إىل استخدام الكثري من طاقتكم لتفنيد األحكام املسبقة لزمالئكم أو تجنب الترصف بشكل 

مختلف. فمجرد ذكر رشيك/رشيكة حياتكم مثالً وما قمتم به يف عطلة نهاية األسبوع، ميكن أن يجعل جبينكم يتصبب عرقاً، 
إذا كنتم تعلمون أن الزمالء سوف ينظرون إليكم شزراً مستنكرين ما تقولون. ومع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إىل اإلصابة 
بالتوتر النفيس، أو ما يسمى أيًضا ظاهرة ضغوطات األقلية. إنها عبء إضايف إىل جانب الضغوطات األخرى يف مكان العمل.
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ميكنك القيام مبا ييل:

•  اتخاذ تدابري وقائية ملنع اإلصابة بالتوتر النفيس. تحدثوا مع زمالئكم حول 
األشياء التي تجعلهم يشعرون بالضغط النفيس، وقوموا بإيالء اهتامم خاص ملا 

إذا كان هناك يشء ما متصل بالثقافة يف مكان العمل، والذي يجعل زمالئكم 
املنتمون إىل مجتمع امليم يشعرون بضغوطات إضافية. اتّبعوا األسلوب 
الجامعي يف إيجاد الحلول وقوموا بإرشاك رئيسكم/رئيستكم يف العمل.

•  تأكدوا من أن سياسة املوظفني تحتوي عىل سياسة ملكافحة التنّمر يف مكان 
العمل. هنا ميكن لكم أيضاً أن تكتبوا مثالً أنه ال ميكن البتة يف مكان العمل 
تقبّل الكالم امليسء أو النكات حول مجموعات األقليات مثل مجتمع امليم. 

انظروا أيضا قسم الدعابة والفكاهة يف الصفحة 10.

•  يجب أن تتفاعلوا رسيعاً إذا شاهدتم حالة تنمر وأن تنأوا بأنفسكم وتظهروا 
رفضكم ملثل هذه األفعال. حاولوا إثارة حوار بني األطراف املعنية وإرشاك 

اإلدارة. ويتحمل رب العمل املسؤولية الرسمية عن منع التنمر، ولكن إذا أريد 
ملكافحة التنمر أن تنجح، يجب إرشاك جميع املستويات يف مكان العمل.

•  يجب أن تتخذ املبادرات لتنظيم الفعاليات وبناء الفريق مع الرتكيز عىل تعميق 
التعارف بني الزمالء واحرتام اختالفات بعضهم البعض.

ميكن للتنّمر والتحرش الجنيس 
يف مكان العمل أن يتخذ شكل 

التوبيخ أو الرصاخ أو اإلهانة 
اللفظية أو املضايقات الفظة 
أو التهديد أو الكالم امليسء 
أو النكات حول مجموعات 

األقليات مثل مجتمع امليم أو أن 
يتخذ شكالً ال مبارشاً أو مخفياً 

كاملحاكاة الساخرة أو التلميحات 
والغمز واللمز أو النميمة أو 

تجاهل األشخاص أو الظلم يف 
توزيع املهام.
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ادخلوا يف حوار حول حسن الدعابة   .3
والفكاهة

ميكن للفكاهة أن تجعل يوم العمل أكرث متعة وأن تسهم يف نفس الوقت يف تحقيق الوحدة والتالحم يف مكان العمل. وغالبا ما 
تكون هذه إحدى الطرق التي نقيم بها عالقات جيدة مع زمالئنا.

ومع ذلك، ميكن أيضاً أن تُستخدم الفكاهة إلبقاء البعض خارج نطاق املجموعة. وعموماً فإن النكات التي تستهدف اآلخرين 
هي نكات اقصائية. وعىل الرغم من اعتقاد مطلقي النكات أن مزاحهم كان بنية طيبة، إال أنه ليس من املؤكد أن جميع الزمالء 

يشاطرونهم ذات الرأي. فام هو مضحك بالنسبة للبعض ليس بالرضورة أن يكون مضحكاً بالنسبة لآلخرين.

النكات التي تُطلق يف مكان العمل حول مجتمع امليم غالبا ما يكون لها تأثري سلبي عىل مشاعر زمالئكم املنتمني ملجتمع امليم 
ورضاهم الوظيفي. فالنظرة إىل الفكاهة، كام ذكر آنفا، تختلف باختالف األشخاص، وبالتايل فإن ما يراه األشخاص املنتمون إىل 

مجتمع امليم مضحكاً، ليس بالرضورة أن يكون كذلك بالنسبة للبقية. فاألشخاص املنتمون إىل مجتمع امليم هم بالطبع متباينون 
ومختلفون ككافة األشخاص اآلخرين.
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ميكنكم القيام مبا ييل:

أطلقوا العنان للحوار بني الزمالء وقوموا مجتمعني بصياغة قواعد مشرتكة حول ما تعتربونه حسن دعابة.  •

•  الفتوا االنتباه إىل حقيقة أن الفكاهة التي تهدف إىل االستهزاء باملثليني واملثليات ومزدوجي امليول الجنسية والعابرين 
والعابرات جنسياً ميكن أن تثري التوتر يف مكان العمل، مام سيجعل من الصعب عىل هؤالء األشخاص أن يكونوا منفتحني 

حول حياتهم وهويتهم الجنسية.

ابتعدوا عن النكات التي تستهدف اآلخرين.  •

كونوا مبدعني. تدربوا عىل الفكاهة التي ال تتسبب يف إقصاء أي شخص.  •
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ادعموا زمالئكم العابرين والعابرات   .4
جنسيا

بعض العابرين والعابرات جنسياً منفتحون حول هويتهم والبعض اآلخر ليسوا كذلك. لذلك، قد يكون لديكم زميٌل عابٌر جنسياً 
أو زميلة عابرة جنسياً وأنتم ال تعرفون بذلك. لذا من الجيد يف جميع أماكن العمل البحث يف كيفية جعل مكان العمل مكانًا 

آمًنا للعابرين والعابرات جنسياً.

إذا كان لديكم يف العمل زميل أو زميلة يريدون تغيري هويتهم الجنسية، أي أنهم قرروا البدء يف العيش و / أو الظهور مبظهر 
الجنس الذي يرون أنفسهم فيه، فيمكنكم إحداث فرق إيجايب من خالل جعل العملية آمنة قدر اإلمكان. يجب عليكم أوالً 
وقبل كل يشء أن تتحدثوا إىل زميلكم أو زميلتكم الذين ميرون بعملية التحول الجنيس أو العبور الجنيس هذه لفهم ماهية 

الدعم الذي يحتاجونه. وقد يختلف ذلك حسب األشخاص.

الغالبية العظمى من الناس ينظرون إىل أنفسهم باعتبار أنهم من الجنس املسجل يف شهادات ميالدهم. ويف هذه الحالة 
يُستخدم مصطلح ”متوافق الجنس” أو ”منسجم النوع الجندري”. ومن ناحية أخرى، ال ينظر العابرون والعابرات جنسياً إىل 
أنفسهم عىل أنهم من الجنس املكتوب يف شهادات ميالدهم. أو أنهم ال يرغبون )عىل وجه الحرص( يف التعبري عن أنفسهم مبا 
ينسجم مع الجنس املسجل يف شهادة امليالد. وهناك أشكال عديدة للعبور الجنيس، وميكن للمرء مثال أن يعترب نفسه رجالً أو 

امرأة أو أي يشء آخر مثل الجندر كوير )أحرار الهوية الجندرية(  أو ”ال منتمي للثنائية الجنسية”.
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ميكنكم القيام مبا ييل:

عىل وجه العموم

•  تقديم الدعم لزمالئكم العابرون والعابرات جنسياً من خالل مناداتهم باالسم وبالصيغة التي يريدونها مثال صيغة املؤنث، 
املذكر، أو أي صيغة أخرى، وادعوا زمالئكم اآلخرين للقيام باليشء نفسه. ومن املهم أن تتمرنوا عىل فعل ذلك ألن التسمية 

باالسم القديم أو الجنس الخطأ ميكن أن تولد شعوراً بالالطأمنينة والحزن.

•  قد يستغرق األمر بعض الوقت لتحويل الزمالء إىل استعامل االسم الجديد أو قول ”هو” بدالً من ”هي”. وميكنكم املساهمة 
يف هذه العملية من خالل تذكري زمالئكم باستخدام الكلمة الصحيحة أو االسم الصحيح. وإذا حدث أن أخطأتم، فمن 

األفضل أن تعتذروا وأن تصححوا الخطأ بدالً من إيقاف املحادثة والدخول يف جدال ال فائدة منه.

•  احرصوا عىل منح جميع املوظفني الحرية يف االختيار ما بني اإلصدارات املختلفة للزي املهني. مثالً ما بني املعطف 
والبنطالون، إذا كان هذا هو الخيار، مام يضمن حصول الجميع - مبا يف ذلك الزمالء العابرون والزميالت العابرات جنسياً - 

عىل مالبس العمل التي يرونها مريحة.
 

•  املبادرة إىل توفري املراحيض واملرافق الصحية املناسبة، التي يرتاح لها أيضا زمالؤكم العابرون والعابرات جنسياً. ويتمثل الحل 
األسهل يف الغالب يف توفري مراحيض محايدة جنسانيا ومقصورات منفصلة لالستحامم.

•  إذا كانت املراحيض ومرافق االستحامم يف مكان العمل منفصلة جنسانيا، فيمكنكم كممثلون نقابيون املساعدة يف ايجاد 
حل مناسب لتبديل املالبس مثل االستحامم بالتناوب. ويجب أن يعالج الحل حقوق الزمالء العابرون والعابرات جنسياً يف 
استخدام املرافق التي يريدونها وردود الفعل املحتملة أو احتياجات الزمالء اآلخرين. ورمبا تكون هناك حاجة ألن يحصل 
الزمالء عىل مزيد من املعرفة وفهم أفضل ملا تعنيه حقيقة أن تكون عابراً أو عابرة جنسياً قبل أن يشعر الجميع باالرتياح 

للوضع الجديد.
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بخصوص عملية التحول أو العبور الجنيس:

إذا أراد/ت زميلك/تك فيام يتعلق بعملية العبور الجنيس إخطار الزمالء اآلخرين بأي تغيريات وباسمهم الجديد، فيمكنكم   •
عندئذ أن تعرضوا عليهم املساعدة. ورمبا أراد/ت زميلك/تك أن يقوموا بأنفسهم بإحاطة اآلخرين بهذه األمور. ورمبا أرادوا أيضا 

مساعدة مديركم أو مديرتكم أو أرادوا مساعدتكم للقيام بذلك.

إذا كان هناك زمالء يرثثرون أو يتحدثون بشكل سيئ عن العبور الجنيس لزمالئكم، حاولوا يف البداية إيقاف ذلك عن طريق   •
التحاور معهم لتبديد أي أحكام مسبقة أو أي جهل باملوضوع.

إذا تعرض أحد زمالئكم أو إحدى زميالتكم لإلساءة أو التحرش أو التمييز، فيجب إيقاف ذلك يف الحال. اقرؤوا املزيد يف   •
القسمني الثاين والثامن حول كيفية التعامل مع مثل هذه الحاالت.

ساعدوا زمالئكم يف االستئذان للذهاب إىل أي مواعيد طبية أو قانونية ذات صلة بعملية العبور الجنيس. وإذا لزم األمر، قم   •
بعمل االتفاقات املحلية الالزمة لتأمني هذه املسألة.

ميكن أن تكون عملية العبور الجنيس عملية شاملة سواء جسديًا أو سيكولوجيا أو اجتامعيًا. لذلك، قد يحتاج الزمالء   •
املعنيون يف فرتة زمنية إىل تنظيم العمل بطريقة تأخذ هذه األمور يف الحسبان. وبالتايل ميكنكم املساعدة، وذلك باستكشاف 

الفرص املتاحة لتكييف العمل مبا يوائم وضعهم يك يستطيعون التأقلم والحفاظ يف ذات الوقت عىل صلتهم مبكان العمل.
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العبور الجنيس
هناك طرق مختلفة كثرية إلجراء العبور الجنيس أو ”التغيري الجنساين”. وبالنسبة للبعض، فاملسألة هي أساساً ذات بعد 

اجتامعي وتتمثل يف تغيريهم ملظهرهم واسمهم. وبالنسبة آلخرين، فاملسألة تأخذ أيضاً بعداً طبياً، حيث تبدأ بتناول 
الهرمونات أو الخضوع لعمليات جراحية. كام يقوم البعض بتغيري الرقم الشخيص.
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رتّبوا وداعاً الئقاً لزمالئك من مجتمع  .5
 امليم الذاهبني إىل اإلجازة الوالدية

تعترب اإلجازة الوالدية حًقا هاماً، ويجب أن يكون متاحاً لكافة أولياء األمور عىل قدم املساواة. بشكِل عام، هناك العديد من 
األشكال األرسية والعديد من الطرق للحصول عىل األطفال، وكذلك هو الحال أيضا بني األشخاص املنتمني ملجتمع امليم. وتتألف 

بعض األرس من امرأتني لديهام طفل حصلتا عليه عرب متربع بالحيوانات املنوية مجهول أو معروف بالنسبة لهام. وتتكون 
عائالت أخرى من رجلني يقومان مثال بتبني طفل معاً أو إنجاب طفل من امرأة. وقد تكون هناك أيضاً عائالت حيث الرجل 

العابر جنسياً هو الذي يلد الطفل. وهناك كذلك أرس بدون أطفال، وعائالت وحيدة العائل، وأرس تضم أكرث من شخصني بالغني 
يعتنون باألطفال. وهذه أمور يستحسن معرفتها عندما تساعدون زمالئكم لالستفادة من حقهم يف اإلجازة الوالدية.

ميكنكم القيام مبا ييل:

•  عند إجراء االتفاقات املحلية يف مكان العمل، أو الكتابة حول اإلجازة الوالدية يف دليل املوظفني أو سياسة املوظفني، فمن 
املهم ذكر أن العائالت ميكن أن تتكون من غري األب واألم. وباإلمكان القيام بذلك عن طريق استخدام مصطلحات محايدة 

جنسانياً مثل ”أولياء األمر” أو عبارة ”أولياء األمر املنجبني للطفل”. خيار آخر هو استخدام مصطلح األم واألم الرشيكة 
واألب واألب الرشيك.

•  إذا كان االتفاق الجامعي املعمول به يف مكان العمل ال يستخدم مصطلحات محايدة جنسانياً يف موضوع اإلجازة الوالدية، 
فيمكن إجراء اتفاق محيل لضامن حقوق األمومة لزمالئكم املنتمني إىل مجتمع امليم. 
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حقوق األمومة مكفولة مبوجب الترشيعات واالتفاقات. وإجامالً فإن لوالدي الطفل حديث الوالدة، مًعا، إجازة والدية مدتها 
52 أسبوًعا، ويتقاىض الوالدان يف هذه الفرتة إعانة بطالة. وهناك 18 أسبوعاً منها مخصصة لألم املنجبة للطفل / ويل األمر 

املنجب للطفل، وأسبوعان مخصصان للوالد / األم الرشيكة / ويل األمر غري املنجب للطفل، و32 أسبوعاً للتوزيع بني الوالدين. 
ومبوجب الترشيعات الحالية، ال ميكن تقسيم اإلجازة إال بني اثنني من والة أمر الطفل. وباإلضافة إىل ذلك، فإن لألزواج من 

نفس الجنس الذين يتبنون طفالً نفس حقوق األمومة تقريباً كاآلباء البيولوجيني. كام متنح معظم االتفاقات األزواج من 
املثليني واملثليات جنسياً - سواء الزوجان اللذان يتبنيان طفالً أو الزوجتان الذي أنجبت أحدهام الطفل - نفس الحق يف 

اإلجازة الوالدية وبراتب كام األزواج املغايرين جنسياً. تحققوا من اتفاقكم الجامعي ملعرفة ما ينطبق عىل حالتكم.
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نظّموا حفالت للموظفني حيث ميكن   .6
للجميع املشاركة

ميكن الحتفاالت عيد امليالد والحفالت الصيفية وغريها من الفعاليات االجتامعية يف مكان العمل أن تسهم يف تعزيز الوحدة 
والتالحم بني الزمالء. ففي مثل هذه املناسبات نحن نلتقي خارج ساعات العمل بعيداً نوعا ما عن الرسميات، وهذه فرصه لنا 

كزمالء للتعرف عيل بعضنا البعض بشكل أفضل قليالً. 

ويف الوقت نفسه، من املعتاد هنا أيضاً أن تحدث أشياء ذات صلة باملعايري املختلفة للنوع الجنيس والهوية الجنسانية وامليول 
الجنيس، وهي أمور تحدث دون أن نفكر فيها بالرضورة. قد يكون أحد األمثلة عىل ذلك هو أن يكتب املرء يف بطاقة الدعوة 
أنه يجب عىل الرجال أن يرتدوا البدالت الرسمية وأن ترتدي السيدات فساتني السهرة. وهذا رمبا يجعلكم تشعرون بأنكم ال 

تصلحون للمشاركة وتلبية الدعوة إذا مل تكن هذه هي الطريقة التي تفضلونها للتعبري عن جنسكم.
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ميكنكم القيام مبا ييل:

•  استخدموا مصطلحات محايدة جندرياً كالزوج/ة أو الصديق/ة أو الرشيك/ة إذا كان الرشكاء مدعّوين أيضا للحفل، بحيث 
يشعر الجميع، بغض النظر عن ميولهم الجنسية، بأنهم ورشكاءهم موضع ترحيب.

إذا كنتم تريدون للدعوة أن تشمل الزمالء الُعزَّب، فيمكنك أيًضا كتابة أنه ميكنك جلب صديق/ة معكم.  •

•  تجنبوا التوقعات التقليدية لتوزيع املهام أو للمالبس أو نظام ترتيب الجلوس. بهذه الطريقة، يصبح الحفل أكرث شمولية 
للزمالء املنتمني إىل مجتمع امليم وغريهم ممن ال يحبون املعتقدات النمطية حول ما ميكن للرجال والنساء القيام به عندما 

يكون هناك حفل.
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قوموا بإدراج موضوع استقطاب   .7
العاملني والتنوع ضمن جدول أعاملكم

إذا كان لديكم كممثلني نقابيني تأثري بخصوص استقطاب وتعيني املوظفني الجدد، فيمكنكم اإلسهام يف ضامن ملء الشواغر يف 
مكان العمل بأفضل املوظفني املؤهلني وكذلك أال يتعرض األشخاص من مجتمع امليم للتمييز. والطريقة هي أن تصبحوا أكرث 

إدراكًا لكيفية تعيني موظفني جدد بالشكل الذي يسمح ألي كان، بغض النظر عن الجنس أو امليول الجنيس أو الشكل الجنساين، 
بالحصول عىل فرص التوظيف ذاتها.

إليكم بعض األفكار املختلفة التي ميكنكم بصفتكم ممثلني نقابيني أن تتبنونها يف عملية التوظيف. فإذا كنتم مثالً تعملون يف 
رشكة صغرية، وهذه الرشكة ال تعتمد عملية توظيف محددة يف تعيني املوظفني الجدد، فقد تكون الخطوة األوىل هي إجراء 

حوار مع مديركم/تكم حول املوضوع.

”نحن ننظر إىل التنوع واالختالف كمورد، وبالتايل نحن ندعو الجميع بغض النظر عن الجنس، الهوية الجنسية، السن، اإلعاقة، 
الدين، امليول الجنسية و الخلفية العرقية للتقدم للوظيفة لدينا”.
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ميكنكم القيام مبا ييل:

إعالنات التوظيف

•  أوضحوا يف إعالنات التوظيف وعىل موقع الويب الخاص بكم أنكم تريدون من الجميع، بغض النظر عن خلفياتهم 
الشخصية، التقدم للوظيفة – وتذكروا هنا إدراج الجنسانية والهوية الجنسية.

•  التفكري يف الكيفية التي ميكن بها ملختلف مقدمي الطلبات فهم الصيغ املختلفة يف إعالنات التوظيف. فرمبا يُنظَر إىل 
التعبريات املستخدمة عىل أنها إيجابية، إذا كتبت ”إن هناك لهجة فضفاضة ورصيحة” يف مكان العمل. ومع ذلك، ميكن 
لبعض املتقدمني من مجتمع امليم أن يفهموا من ذلك أنهم سوف يكونون مضطرين لسامع الكثري من النكات التمييزية، 

وبالتايل قد يختارون عدم التقدم للوظيفة.

اختيار املرشحني املناسبني للوظيفة

•  إن كيفية اختيار املتقدمني هي ذات أهمية أيضاً، وهنا تلعب معايري الالوعي ذات الصلة بالنوع الجنيس والجنسانية دوراً 
كبرياً، وخاصة إذا مل تتبعوا أسلوباً منهجياً لتجنب حدوث ذلك. قوموا بإعداد ملف تعريف لكل مهمة وظيفية – وقوموا 
مبراجعة نقدية للملف انطالقاً مام تحتاجه الرشكة من كفاءات مهنية وصفات إنسانية. استخدموه كنقطه بداية لتحديد 

مرشحيكم للمقابلة الوظيفية.

•  الطريقة األخرى لتجنب التمييز الالواعي تتمثل يف إخفاء هوية املتقدمني قبل تقديم الطلبات إىل لجنة التوظيف. وبالتايل، 
فإن كفاءات األشخاص وخرباتهم سوف تكون هي محور االختيار.

أو ميكنكم كحل بديل التأكد من أن هناك متثيالً واسعاً ملختلف األطياف يف تشكيلة املرشحني املدعوين إىل املقابلة الوظيفية، 
سواء بالنسبة إىل العمر، الجنس، االنتامء العرقي، اإلعاقة، الجنسانية والهوية الجنسية.
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مقابلة التوظيف

•  يجب إعامل الفكر يف كيفية تشكيل لجنة التوظيف. ومبا أننا منيل إىل اختيار أشخاص مامثلني لنا، فإن لجنة التوظيف ذات 
الرتكيبة األكرث تنوعاً سوف تكون أكرث قدرة عىل استشعار الصفات املختلفة للمتقدمني/ات للوظيفة.

•  اكتشفوا كيف تريدون إجراء املقابلة بحيث ميكنكم معرفة املزيد عن األشخاص الذين دعومتوهم للقاء الوظيفي. اسألوا 
جميع املتقدمني نفس األسئلة بغض النظر عن خلفياتهم الشخصية.

•  اسألوا أيضا أسئلة محايدة جنسانياً عن رشيك مقدم الطلب، ومن األفضل أن تسألوا مثالً ”ماذا يفعل/تفعل رشيكك” بدالً 
من ”ماذا تفعل زوجتك / زوجك”. وبهذه الطريقة لن يضطر مقدمو الطلب إىل أن يستخدموا طاقة غري رضورية للتفكري 

فيام إذا كان ينبغي أن يجيبوا بأنهم مزدوج امليول الجنيس أو مثيل/مثلية. فمثل هذه األشياء ميكن أن تؤدي رسيعاً إىل 
ابعاد الرتكيز عن املؤهالت املهنية للمتقدمني للوظيفة.

احرصوا عىل طرح األسئلة نفسها عىل جميع املرشحني. وتشري الدراسات إىل أن النساء يُسألن أكرث من الرجال عن أرسهن 

.iiiبسبب العرف السائد بأن االرسة هي يف املقام األول مسؤولية املرأة. نساء األقليات العرقية يعانني من هذا بصفة خاصة
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قوموا بحامية زمالئكم املنتمني إىل   .8
مجتمع امليم ضد التمييز

للجميع الحق يف أن يعاملوا يف مكان العمل عىل قدم املساواة، وهذه الحقوق مكفولة مبوجب قانون مكافحة التمييز واملساواة 
يف املعاملة. ويكفل قانون مكافحة التمييز الحامية ملزدوجي امليول الجنسية واملثليني واملثليات والعابرين والعابرات جنسياً. 

وباملثل، يتضح من السوابق القضائية أن األشخاص العابرون والعابرات جنسياً يتمتعون أيضاً بالحامية مبوجب قانون مكافحة 
التمييز وقانون املساواة يف املعاملة، عىل الرغم من أن القانون ال يذكر الهوية الجنسية وال الشكل الجنساين كأساس مستقل 

للتمييز.

وينطبق كال القانونان عىل سوق العمل والعالقة بني أرباب العمل واملوظفني يف جميع مراحل التوظيف، أي سواء أثناء عملية 
استقطاب املوظفني أو التوظيف أو يف نهاية فرتة التوظيف. كام أنها تنطبق يف حالة مل يكن/تكن املدير/ة يعري/تعري اهتامماً 

لتعرّض أحد/إحدى املوظفني/ات للتمييز، مثالً من قبل الزمالء.

ميكنك القيام مبا ييل:

اإلشارة يف سياسة املوظفني إىل أنه ال ميكن التسامح مع التمييز.  •

•  إذا جاءكم أحد/إحدى الزمالء/ات الذين يتعرضون للتمييز، فإن مهمتكم، بالتعاون مع إدارتكم، هي تقديم املشورة 
واملساعدة لزميلكم/ت. والخطوة األوىل هي أن تقوموا بصفتك ممثلني نقابيني بالحديث إىل زميلكم/ت والتعرف بشكل 

عام عىل املواقف املحددة التي تشكل أساًسا لشكواهم. وإذا كان الحديث يشري إىل احتامل أن هناك متييزاً، ميكنكم عندئذ 
االتصال بإدارتكم ملساعدتكم يف امليض قدما.

•  اقرؤوا املزيد عن االجراءات املتعلقة بقضايا التمييز يف إصدار FIU-Ligestilling بعنوان ”التمييز واملعاملة التمييزية 
.)Diskrimination og usaglig forskelsbehandling( ”التعسفية
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مزدوجو امليول الجنسية*: األشخاص الذين ينجذبون جنسيًا أو رومانسيًا و / أو عاطفيًا إىل أشخاص من أكرث من جنس واحد.

منسجمو النوع الجندري*: األشخاص الذين يتطابق نوعهم الجنيس وشكلهم الجنساين مع الجنس الذي أعطي لهم عند الوالدة، 
أي الذي كتب عىل شهادة امليالد.

الجندر كوير / أحرار الهوية الجندرية*: األشخاص الذين ال ميكنهم أو ال يرغبون يف أن تكون هويتهم الجنسية ذكراً أو أنثى أو 
يقولون أنهم كالهام. والقاسم املشرتك بني الجندر كوير هو أنهم يعارضون فكرة وجود جنسني فقط.

مغايرو الجنس*: األشخاص الذين ينجذبون جنسيًا أو رومانسيًا و / أو عاطفيًا بشكل حرصي إىل الجنس املغاير.

املثليون واملثليات*: األشخاص الذين ينجذبون جنسيًا أو رومانسيًا و / أو عاطفيًا بشكل حرصي إىل أشخاص من نفس الجنس.

المنتمون للثنائية الجنسية*: األشخاص الذين ال يشعرون باالنتامء إىل أي من قطبي الثنائية الجنسية، فال يشعرون بأنفسهم 
كذكر/رجل وال أنثى/امرأة.

ثنائيو الجنس*: األشخاص الذين لديهم اختالف خلقي يف الجنس الترشيحي.

الهوية الجنسية: الهوية الجنسية تشري إىل كيف ينظر األشخاص إىل أنفسهم ذكرًا أم أنثى أم جندر كوير / أحرار الهوية 
الجندرية أم المنتمون للثنائية الجنسية.

 
الشكل الجنساين: طريقة إلظهار النوع الجنيس عرب اختيار املالبس، ترسيحة الشعر، املكياج، الحركات، الكالم، طريقة التواصل، 

إلخ.

األب الرشيك*: الرجل يكون والداً اجتامعياً لألطفال باعتبار أن رشيكه الذكوري هو والده البيولوجي.

معجم املصطلحات

25



األم الرشيكة*: املرأة تكون والدة اجتامعية للطفل الذي ولدته رشيكتها.

التوجه الجنيس: يختلف باختالف األشخاص الذي تقعون يف حبه و / أو تنجذبون له جنسياً. وبالتايل ميكن للمرء مثالً أن يكون 
مزدوج/ة امليول الجنسية أو مثيل/مثيلة أو مغاير/ة الجنس.

العابرون والعابرات جنسياً: تسمية عامة لألشخاص الذين تكون هويتهم الجنسية أو شكلهم الجنساين بدرجة أكرب أو أقل غري 
متسقة مع النوع الجنيس املسجلني به عند الوالدة، أي الذي كتب يف شهادة امليالد.

التعريفات املميزة بعالمة * هي مأخوذة من قاموس مجتمع امليم )ال جي يب يت +( للرابطة الوطنية للمثليني واملثليات 
ومزدوجي امليول الجنسية وأصحاب التوجهات الجنسية األخرى ”LGBT Danmark”. وبعضها مخترصة. لتصفح القاموس، 

/http://lgbt.dk/viden-og-materialer/lgbt-ordbog :استخدم الرابط التايل
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 ،Casa ”ًاملتساوون والالمتساوون؟ - الظروف املعيشية للمثليني ومزدوجي امليول الجنيس والعابرون والعابرات جنسيا”  i

حزيران / يونيه 2009؛  ”دراسة استقصائية لالتحاد األورويب خاصة بــ ال جي يب يت”، 2012؛ ”أوضاع الــ الجي يب يت الدمناركيني 
يف أماكن العمل”، عامل الجودة 2014

الحكم الصادر يف 9/6/2015 من قبل محكمة االستئناف يف آرهوس، القضية رقم BS 72-45/2014 اقرأ املقالة حول القضية    ii

يف املجلة النقابية لالتحاد العاميل ”3F”، العدد الصادر يف 30/7/2015 باستخدام الرابط التايل: 
https://fagbladet3f.dk/nyheder/97af8e6c20a54f17943d3651a35985c0-20150730-firma-do-

emt-for-at-diskriminere-transkoennet

Iben Jensen iii: ”مقابالت وظيفية مع األقليات العرقية”، دار النرش التابعة لجامعة روسكيلدي، طبعة عام 2014

هل ترغبون يف معرفة املزيد؟

اقرؤوأ املزيد يف كتيب FIU-Ligestilling ”مساواة 

أفراد مجتمع امليم يف الحقوق يف مكان العمل”، والذي 

ميكن تحميله باستخدام الرابط التايل:

http://fiu-ligestilling.dk/tools_materials/lg-

/bt-ligestilling-pa-arbejdspladsen

أو اتصل بـ FIU-Ligestilling لالستامع للمزيد عن 

الدورات حول مساواة أفراد مجتمع امليم يف الحقوق 

عرب الربيد االلكرتوين:

piha@danskmetal.dk

مراجع
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