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امللخص التنفيذي

             تقــوم اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة فــي ســياق عملهــا للنهــوض باملــرأة فــي مخلتــف أدوارهــا السياســية 
ــة،   ــة إيجابي ــة مجتمعي ــر ثقاف ــباتها وجتذي ــى مكتس ــاظ عل ــي األردن واحلف ــرأة ف ــع امل ــاء بواق ــة، باالرتق ــة واالجتماعي واالقتصادي
وبيئــة وطنيــة داعمــة لدورهــا مــن خــال اتبــاع منهجيــة تشــاركية مــع كافــة اجلهــات املعنيــة. وكجــزء مــن العمــل الــذي تقــوم 
ــة  ــل مــن وزارة اخلارجي ــة بدعــم ومتوي ــر هــذه الورق ــاة السياســية، متّ تطوي ــاة العامــة واحلي ــرأة فــي احلي ــة لتمكــن امل ــه اللجن ب
الهولنديــة وبالتعــاون مــع املعهــد اإلنســاني للتعــاون مــع الــدول الناميــة )هايفــوس(، » مشــروع متكــن املــرأة مــن أجــل القيــادة« 

وذلــك بهــدف املســاهمة فــي زيــادة متثيــل النســاء الفاعــل فــي مواقــع صنــع القــرار فــي النقابــات العماليــة واملهنيــة.

             اتســم ســوق العمــل فــي الســنوات األخيــرة بتزايــد نصيــب املــرأة مــن القــوى العاملــة ال ســيما فــي القطاعــات غيــر 
املنظمــة. ويعانــي ســوق العمــل األردنــي مــن مشــكات عديــدة أهمهــا انعــدام نظــم احلمايــة االجتماعيــة وخاصــة فــي مواقــع 
العمــل غيــر املنظــم. وتعتبــر النســاء األكثــر تأثــراً بتلــك املشــكات ومــا يرتبــط بهــا مــن إهــدار للحقــوق األساســية فــي العمــل 
ــة  ــوق العمالي ــة احلق ــي حماي ــة ف ــرأة العامل ــاً للم ــات وخصوص ــة دور النقاب ــر أهمي ــا تظه ــن هن ــة(، م ــل والبطال ــل الفص )مث
وصيانتهــا. وإلــى جانــب دور النقابــات فــي هــذا الصــدد والــذي يتضمــن التفــاوض فــي اجتــاه تغييــر وتطويــر التشــريعات اخلاصــة 
باملــرأة العاملــة، ينبغــي علــى املــرأة العاملــة أيًضــا أن تكثــف مــن وجودهــا ومشــاركتها الفاعلــة داخــل التنظيمــات النقابيــة.

           رغــم اتســاع صفــوف احلركــة النقابيــة عبــر االنضمــام املتزايــد للنســاء العامــات، ال تــزال النقابات تتســم ببنــى بيروقراطية 
تقليديــة يســيطر الرجــل فيهــا علــى مواقــع صنــع القــرار، ويســتدعي احلديــث عــن مســألة متثيــل املــرأة فــي مواقــع صنــع القــرار 
داخــل التنظيمــات النقابيــة ، اإلشــارة إلــى التفــاوت الواضــح بــن وجــود املــرأة فــي ســوق العمــل وانتســابها للتنظيمــات النقابية 
مــن جهــة، ووجودهــا داخــل مواقــع القــرار وهيــاكل التنظيــم النقابــي مــن جهــة أخــرى. حيــث يتســم متثيــل املــرأة فــي مســتوى 
هيــاكل التنظيــم النقابــي مبحدوديــة كبيــرة ال تعكــس وزنهــا احلقيقــي فــي ســوق العمــل، حيــث إّن متثيلهــا فــي تلــك الهيــاكل 

يأتــي علــى املســتوى القاعــدي أو األدنــى فــي مســتويات اإلدارة الوســطى والعليــا داخــل هيــكل التنظيــم النقابــي.

          إّن الهــدف العــام مــن ورقــة السياســات هــذه هــو الوقــوف علــى واقــع مشــاركة املــرأة فــي النقابــات العماليــة واملهنيــة 
فــي األردن، ومتثيلهــا فــي هيئــات صنــع القــرار، والتحديــات التــي تواجههــا فــي العمــل النقابــي، واقتــراح التدابيــر التــي إن متّ األخــذ 

بهــا ستســاهم فــي زيــادة متثيــل النســاء فــي مواقــع صنــع القــرار فــي النقابــات بشــكل مثمــر وفاعــل.

من أبرز التحديات التي تواجهها املرأة في العمل النقابي:

البيئــة التشــريعية غيــر الداعمــة ملشــاركة املــرأة فــي العمــل النقابــي وداخلــه؛ حيــث تعتبــر القوانــن واألنظمــة 	 
ــات غيــر مســتجيبة للنــوع االجتماعــي وال تأخــذ احتياجــات املــرأة النقابيــة بعــن  الداخليــة والتعليمــات للنقاب

االعتبــار.

ــدى 	  ــرارات ل ــة الق ــي صياغ ــرة ف ــه واخلب ــراط ب ــي واالنخ ــل النقاب ــة العم ــوم وأهمي ــة مبفه ــي واملعرف ــة الوع  قل
ــاً.  ــات خصوص ــدى النقابي ــا ول ــات عموًم العام

ــط 	  ــوري وال ترتب ــكل الص ــذ الش ــل تأخ ــة ب ــت فاعل ــا ليس ــن أنه ــث تب ــات، حي ــل النقاب ــرأة داخ ــان امل ــة جل صوري
ــة. ــرأة العامل ــوق امل ــن حق ــاع ع بالدف

من التوصيات املقترحة املأمول تبنيها لزيادة متثيل النساء الفاعل في العمل النقابي:

ضــرورة مراجعــة وتطويــر القوانــن واللوائــح واألنظمــة الداخليــة للنقابــات )عماليــة أو مهنيــة( بشــكل يســهم 	 
ــة  ــات العمالي ــس النقاب ــي مجال ــائية ف ــا نس ــص كوت ــي، وتخصي ــوع االجتماع ــتجيبة للن ــة مس ــز بيئ ــي تعزي ف

ــة. واملهني
ــرات 	  ــن املؤش ــدد م ــر ع ــات وتطوي ــي النقاب ــج ف ــط والبرام ــات واخلط ــي بالسياس ــوع االجتماع ــور الن ــاج منظ إدم

ــرأة. ــة للم ــاألدوار التنموي ــا ب ــات وربطه ــازات النقابي ــق إجن ــرورة توثي ــي وض ــوع االجتماع ــة بالن املرتبط
رفع الوعي واملعرفة مبفهوم وأهمية العمل النقابي واالنخراط به واخلبرة في صياغة القرارات.	 
ــة 	  ــي كاف ــة ف ــرأة العامل ــح امل ــة لصال ــا املطلبي ــدم القضاي ــث تخ ــات بحي ــل النقاب ــرأة داخ ــان امل ــل دور جل تفعي

ــرأي. ــداء ال ــاركة أو إب ــرد املش ــس مج ــرارات، ولي ــاذ الق ــة واتخ ــي صياغ ــرأة ف ــزز دور امل ــات، وتع القطاع
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املقدمة

ــر  ــى توفي ــص عل ــذي ين ــرأة ال ــؤون امل ــة لش ــة األردني ــة الوطني ــتراتيجية للجن ــداف االس ــن األه ــدف األول م ــذاً لله             تنفًي
البيئــة الداعمــة لتمكــن املــرأة سياســياً وتعزيــز مشــاركتها الفاعلــة فــي احليــاة العامــة، بــدأت اللجنــة بالتعــاون مــع املعهــد 
اإلنســاني للتعــاون مــع الــدول الناميــة )هايفــوس( بتنفيــذ مشــروع ملــدة عامــن بعنــوان: » متكــن املــرأة مــن أجــل القيــادة فــي 

النقابــات العماليــة واملهنيــة واألحــزاب السياســة فــي األردن« ومــن أهدافــه:

ــة 	  ــا التنظيمي ــي هياكله ــي ف ــوع االجتماع ــاج الن ــال إدم ــن خ ــة م ــة واملهني ــات العّمالي ــن أداء النقاب حتس
ــة.  ــات الدولي ــاءم  واملمارس ــا يت ــتراتيجياتها مب واس

زيادة املعرفة بأهمية املشاركة السياسية الفاعلة للمرأةֺ.	 

            وتأتــي هــذه الورقــة تأكيــدا للهــدف األول مــن املشــروع فــي إدمــاج املــرأة بشــكل مؤثــر وفاعــل فــي مواقــع صنــع القــرار 
فــي كافــة القطاعــات التــي تســهم فــي عجلــة التنميــة، كمــا أن رؤيــة األردن 2025 تنــادي بتشــجيع مشــاركة أكبــر للنســاء 
ــدت  ــال مراجعة وتعديل التشريعات الوطنية التي تعزز من زيادة مشاركة املرأة في سوق العمل. وأك ــن خ ــة م ــوى العامل ــي الق ف
األوراق النقاشــية جلالــة امللــك عبــد اهلل الثانــي بــن احلســن بــأن املشــاركة السياســية متتلــك األثــر اإليجابــي، حيــث يؤمــن كل 
فــرد باملواطنــة الفاعلــة، التــي ترتكــز علــى ثاثــة أســس رئيســة وهــي: حــق املشــاركة، وواجــب املشــاركة، ومســؤولية املشــاركة 
امللتزمــة بالســلمية واالحتــرام املتبــادل. ويعتبــر دور املــرأة االقتصــادي والسياســي وجهــن لعملــة واحــدة تأتــى ثمارهــا بالتنميــة. 
وجــاء مؤخــراً مشــروع النهضــة الوطنــي )أولويــات عمــل احلكومــة للعامــن 2019-2020( متضمنـًـا أولويــة ســيادة القانــون وأهمية 

تنميــة احليــاة السياســية وصــون احلريــات العامــة مــن خــال رفــع نســبة انخــراط الشــباب واملــرأة فــي العمــل السياســي. 

ــن  ــوق األردني ــاول حق ــي تتن ــادة )16( والت ــارت امل ــي، إذ أش ــم النقاب ــق  التنظي ــى ح ــي عل ــتور األردن ــوص الدس ــدت نص            أك
جميعــاً ومــن ضمنهــا حــق تكويــن النقابــات، واملــادة )23( التــي تناولــت حقــوق العمــال األردنيــن مبــا فيهــا حقهــم فــي تنظيــم 
نقابــي حــر، إلــى جانــب نــص املــادة )1/128( والــذي يشــير بعــدم جــواز تأثيــر القوانــن التــي تصــدر مبوجــب هــذا الدســتور لتنظيــم 

احلقــوق واحلريــات علــى جوهــر هــذه احلقــوق أو املســاس بأساســياتها1.

            ولقــد أصــدرت احملكمــة الدســتورية فــي شــهر متــوز 2013 قــرارًا تفســيريًا للدســتور أجــازت فيــه جلميــع العاملــن فــي 
ــان ســؤاالً للمحكمــة بخصــوص تأســيس  ــس األعي ــه مجل ــة توجي ــى خلفي ــك عل ــات لهــم، وذل القطــاع العــام تأســيس نقاب

ــة األئمــة والعاملــن فــي املســاجد بعــد سلســلة مــن االحتجاجــات التــي نفذهــا األئمــة والوعــاظ2.  نقاب

ــؤ  ــق تكاف ــة ولهــا دور محــوري فــي حتقي ــة هــي شــكل مــن أشــكال األنظمــة االنتخابي ــة واملهني ــات العمالي              إن النقاب
الفــرص والعدالــة االجتماعيــة بــن اجلنســن،  حيــث أعطــت  املــرأة دوراً قياديــاً نشــطاً وفاعــاً لتكــون مبثابــة محطــة مرحليــة 
لانتقــال إلــى أماكــن متقدمــة أكثــر فــي وضــع سياســات مؤثــرة علــى املســتوى الوطنــي واإلصاحــي، وفــي اآلونــة االخيــرة كان 
للحركــة العماليــة والنقابــات خاصــة دوراً فعــاالً عنــد توجــه احلكومــة إلقــرار تعديــات قانــون ضريبــة الدخــل فــي شــهر أيــار 
ــات املهنيــة التصــدي لقــرار احلكومــة وموافقتهــا علــى إرجــاء القــرار للعــام املقبــل، وبالتالــي مت  2018 ، واســتطاع احتــاد النقاب
تشــجيع وقفــة النقابــات عنــد نزولهــا للشــارع إلعــاء صــوت املواطنــن األردنيــن. علمــاً بــأن املــرأة لــم تكــن جــزءاً فــي احلــوارات 

ولــم متثــل فــي اللجــان التــي شــاركت باملفاوضــات مــع احلكومــة.  

ــر  ــات وتدابي ــرأة بإعــداد هــذه الورقــة إليجــاد آلي ــة لشــؤون امل ــة األردني ــة الوطني            فــي شــهر شــباط 2019 باشــرت اللجن
آملــة األخــذ بهــا للمســاهمة فــي زيــادة متثيــل املــرأة بشــكل فاعــل داخــل الهيــاكل التنظيميــة للنقابــات بشــكل مســتدام. 
وأقترحــت عــدداً مــن املداخــات التــي ميكــن للنقابــات واللجــان املعنيــة تنفيذهــا ، وكذلــك أعطــت دوراً ملنظمــات اجملتمــع املدنــي 
ومنظمــات حقــوق املــرأة والهيئــات الشــبابية لتطويــر برامــج بنــاء قــدرات للنســاء لزيــادة معرفتهــن  بالعمــل النقابــي لانخــراط  

بــه. تســتدعي هــذه املداخــات ضــرورة التشــبيك مــع القطــاع اخلــاص )أصحــاب العمــل ( والنقابــات أنفســها.

          تشــكل بيئــة العمــل النقابــي إحــدى الوســائل الناجحــة إلنشــاء بيئــة عمــل تناســب تطلعــات النســاء لزيــادة املشــاركة 
ــات  ــن آلي ــي ضم ــي واملهن ــل العمال ــم التواص ــى تنظي ــل عل ــة تعم ــات قوي ــال نقاب ــن خ ــاً، م ــر مهني ــل املؤط ــوق العم ــي س ف
التواصــل النقابيــة، املتمثلــة بالقــدرة علــى خلــق بيئــة عمــل متناســبة مــع كافــة الشــرائح العماليــة مبــا فيهــا النســاء وذوي 
اإلعاقــة مــن خــال النقابــة، فبحســب التقريــر الصــادر عــن دائــرة اإلحصــاءات العامــة، يبــن التعــداد العــام ، لعــام 2015 الفجــوة 
اجلندريــة حــول مشــاركة النســاء العامــات فــي العمــل النقابــي خاصــة فــي املواقــع القياديــة؛ فقــد ورد فيــه: رغــم أن نســبة 

اإلنــاث العضــوات فــي النقابــات املهنيــة تشــكل )34.5%(3، إال أن نســبة العضويــة فــي  مجالــس النقابــات املهنيــة تشــكل )%8(4 

، كمــا ســجلت اإلنــاث مــا نســبته )21%( فــي عضويــة النقابــات العماليــة  للفتــرة الزمنيــة نفســها.

1  الدستور األردني لعام .2011. 
2  قرار احملكمة الدستورية التفسيري رقم ) 6( لعام 2013.

3 تقرير املرأة األردنية في صورة إحصائية مبناسبة اليوم العاملي للمرأة / صادر عن دائرة اإلحصاءات العامة   2016 
4 املرجع السابق
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ــن  ــي كان م ــة،  والت ــات املكتبي ــملت املراجع ــة ش ــة وميداني ــة علمي ــة5 منهجي ــى دراس ــة عل ــذه الورق ــتندت ه              اس
أبرزهــا تقريــر مترجــم مــن اإلجنليزيــة حتــت عنــوان » أنــا أعــرف أننــي أقــدر علــى هــذا العمــل واالســتراتيجيات الســبع التــي تعــزز 
نشــاط املــرأة وقيادتهــا فــي النقابــات«6، الــذي نشــر مــن قبــل معهــد أبحــاث سياســات املــرأة فــي واشــنطن / الواليــات املتحــدة 
ــات  ــي النقاب ــاء ف ــارب النس ــاف جت ــات الستكش ــال مقاب ــن خ ــي م ــث النوع ــى البح ــه عل ــدت منهجيت ــد اعتم ــة، وق األمريكي
ــئلة  ــداد أس ــد إع ــر عن ــتة أط ــا بس ــا ومت دمجه ــبعة منه ــى س ــا عل ــتراتيجيات اعتمدن ــن االس ــة م ــدم مجموع ــة ، وق العمالي

ــة. الشــكل رقــم )1( يوضــح االســتراتيجيات. ــذه الورق ــات له ــة واملقاب ــات البؤري اجملموع

       

   وقــد عقــدت أربــع مجموعــات بؤريــة جمعــت ممثلــي أربــع نقابــات )نقابــة الصيادلــة األردنيــن، واالحتــاد العــام لنقابــات عمــال 
ــة  ــاركة( باإلضاف ــم 21 مش ــاركن/ات )33 كان منه ــدد املش ــغ ع ــدة، وبل ــى ح ــن( كل عل ــة الفنان ــن، ونقاب ــة املعلم األردن، ونقاب
إلــى املقابــات الفرديــة وقــد بلغــت العينــة 37 مقابلــة، عشــرون منهــم مــع املنتســبات القياديــات وغيــر القياديــات فــي ثمانيــة 
نقابــات مهنيــة )نقابــة األطبــاء، نقابــة الصيادلــة، نقابــة أطبــاء األســنان، نقابــة الفنانــن، نقابــة املهندســن، نقابــة املمرضــن 
ــي عــن مــا متخضــت  ــج البحــث امليدان ــة. ولــم تبتعــد نتائ ــات عماليــة مــن الهيئــات اإلداري ــة املعلمــن( وفــي ســبع نقاب ونقاب
عنــه معطيــات االســتراتيجيات التــي مت اإلشــارة إليهــا فــي الدراســة التــي نشــرت مــن قبــل معهــد أبحــاث سياســات املــرأة 
فــي واشــنطن، الواليــات املتحــدة االمريكيــة، ممــا يعــزز النتائــج التــي مت الوصــول إليهــا، حيــث تلخصــت أســباب عــزوف النســاء 

والرجــال عــن املشــاركة فــي العمــل النقابــي  لــدى مجموعــات العمــل بحوالــي 29 ســبب تكــررت وفــق التصنيــف التالــي:

ــة مــع 	  ــي، وضعــف العاق ــة أنظمــة االنتخــاب، وشــروط التفــرغ النقاب ــل صعوب ــة مث ــة وقانوني 80%  أســباب برامجي
اإلعــام وضعــف املعرفــة بــإدارة احلمــات االنتخابيــة، وســاعات العمــل الطويلــة، وعــدم توفيــر اخلدمــات التــي تتجــاوب 

مــع احتياجــات املــرأة مثــل دور رعايــة االطفــال.

55%  أسباب عدم الثقة وقلة االهتمام بالعمل النقابي وكثرة االلتزامات األسرية أو األعباء املنزلية. 	 

6% أسباب مالية وشروط العضوية.	 

ESTA  5  دراسة واقع مشاركة املراة في النقابات العمالية واملهنية في األردن- اللجنة الوطنية االردنية لشؤون املرأة و
 Washington, DC: Institute for Women’s Policy ,»I Knew I Could Do This Work. Seven Strategies That Promote Women’s Activism and Leadership in Unions« .Caiazza, Amy  6

.Research, 2007

شكل رقم )1(
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الوضع احلالي ملشاركة املرأة في مواقع صنع القرار في النقابات العمالية واملهنية

احلقائق واألرقام املتعلقة مبشاركة النساء في النقابات العمالية واملهنية:

أ.  االحتاد العام لنقابات عمال األردن

            تأســس فــي عــام ١٩٥٤، يتمتــع بشــخصية اعتباريــة مســتقلة، ويهــدف إلــى حتقيــق حيــاة أفضــل للعمــال ورفــع مســتوى 
معيشــتهم وحتقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ورفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة، إلــى جانــب دعــم النهــج الدميوقراطــي وحمايــة 
ــام  ــاد الع ــي لاحت ــي احلال ــار القانون ــر اإلط ــة. ويعتب ــة عمالي ــاد ) 17( نقاب ــذا االحت ــت ه ــوي حت ــة، وتنض ــات النقابي ــوق واحلري احلق
ــون العمــل رقــم  ــات عمــال األردن هــو املنظــم الداخلــي الحتــاد عمــال األردن، كمــا ورد فــي الفصــل احلــادي عشــر مــن قان لنقاب
)8(  لســنة 1996. إن اإلطــار القانونــي احلالــي لاحتــاد العــام لنقابــات عمــال األردن هــو قانــون العمــل ووزارة العمــل وهــي اجلهــة 
احلكوميــة التــي تتابــع االحتــاد العــام وجميــع النقابــات العماليــة، مــن حيــث تســجيل النقابــات، واألعضــاء اجلــدد، والتوســط فــي 
النزاعــات الناشــئة بــن أصحــاب العمــل والنقابــات. وبحســب مصــادر مطلعــة فــي االحتاد العــام لنقابــات عمــال األردن7، إن نســبة 

مشــاركة النســاء فــي عــام 2018  وصلــت إلــى قرابــة  ) 17(% مــن مجمــوع أعــداد املنتســبن إلــى مجمــوع النقابــات الكلــي وهــو 
)17( نقابــة عماليــة، حيــث أن عــدد العامــات يقــارب  18200 عاملــة مــن إجمالــي العــدد الكلــي للمنتســبن واملنتســبات 107091 

نقابًيــا ونقابيــة منتســبن للنقابــات العماليــة.
ــف  ــي ضع ــت ف ــة، ومتثل ــات العمالي ــي النقاب ــرأة ف ــاركة امل ــول مش ــج ح ــن النتائ ــدد م ــى ع ــة إل ــذه الورق ــت ه               خلص
مشــاركتها فــي مواقــع صنــع القــرار حيــث ال يوجــد أيــة ســيدة فــي عضويــة املكتــب التنفيــذي الحتــاد نقابــات عمــال األردن، وأن 
هنــاك )25( عضــوة مــن أصــل )166( عضــًوا فــي جميــع الهيئــات اإلداريــة للنقابــات العماليــة، وبالتالــي فــإن نســبة متثيــل النســاء 

لــم تتجــاوز )15%( 8 مــن النســبة اإلجماليــة ألعضــاء الهيئــات اإلداريــة وعددهــم )141( رجــاً. كمــا هــو موضــح فــي اجلــدول رقــم )1(.  

جدول رقم 1- عدد ونسب مشاركة النساء في الهيئات اإلدارية في النقابات العمالية

اسم النقابةالرقم
عدد أعضاء/

عضوات الهيئة 
اإلدارية

عدد أعضاء 
الهيئة اإلدارية /

الرجال

عدد أعضاء 
الهيئة اإلدارية /

النساء

12120النقابة العامة للعاملن في السكك احلديدية1

990النقابة العامة للعاملن في النقل البري وامليكانيك2

927النقابة العامة للعاملن في الغزل والنسيج واأللبسة3

972النقابة العامة للعاملن في اخلدمات الصحية والصناعات الدوائية4

11110النقابة العامة للعاملن في الكهرباء5

990النقابة العامة للعاملن في البلديات6

1192النقابة العامة للعاملن في النقل اجلوي والسياحة7

972النقابة العامة للعاملن في الطباعة والتصوير والورق8

990النقابة العامة للعاملن في املوانئ البحرية والتخليص9

990النقابة العامة للعاملن في املصارف والتأمن واحملاسبة10

1147النقابة العامة للعاملن في اخلدمات العامة واملهن احلرة11

990النقابة العامة للعاملن في البترول والكيماويات12

11110النقابة العامة للعاملن في البناء واألخشاب13

15150النقابة العامة للعاملن في املناجم والتعدين14

734النقابة العامة للعاملن في التعليم اخلاص15

981النقابة العامة للعاملن في الصناعات الغذائية16

770النقابة العامة للعاملن في احملات التجارية17

16614125مجموع اعضاء وعضوات الهيئة اإلدراية

15%85%100%النسبة املئوية ألعضاء وعضوات الهيئة اإلدارية

7  االحتاد العام لنقابات عمال األردن.
8  املرجع السابق. 
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ب. مجلس النقابات املهنية:

            نشــأت النقابــات املهنيــة فــي األردن فــي خمســينيات القــرن العشــرين بعــد صدور الدســتور األردني لعــام 1952، إذ ُســمح 
ألصحــاب املهــن بتشــكيل نقابات خاصة بهــم، وقــد نشــطت النقابــات املهنيــة فــي األردن بشــكل بــارز ومهــم فــي الثمانينيــات 
والتســعينيات جملموعــة مــن األســباب: منهــا احلــراك النقابــي واخلبــرات املتراكمــة فــي العمــل النقابــي وأعــداد املهنيــن الكبيــرة 
ــزاب  ــون األح ــدور قان ــام 1989، وص ــة ع ــاة النيابي ــودة احلي ــات وتعزيز الدميقراطية وع ــاب احلري ــح ب ــات،  وفت ــبي النقاب ــن منتس م
السياســية رقــم )32( لعــام 1992، ومشــاركة النقابــات فــي قضايــا اجملتمــع األردنــي، وتتشــابه النقابــات املهنيــة اخلمســة عشــر9 
بشــكل عــام فــي مصادرهــا ومواردهــا املاليــة، أمــا فيمــا يتعلــق مبحــور الورقــة وهــي نســب املشــاركة أو التمثيــل للنســاء فــي 
ــز مشــاركة املــرأة والشــباب فــي العمــل النقابــي« 10  ــر ملوقــف » نحــو تعزي ــات املهنيــة فقــد ذكــر فــي ورقــة تقدي هــذه النقاب
الــذي أعدتــه د. هيفــاء حيــدر بأنــه ضعيــف، وذلــك لعــدم امتــاك املــرأة ملهــارات العمــل النقابــي والتدريــب الكافــي، وذلــك يرجــع 
لتأثيــر التعليــم والتدريــب املهنــي علــى جــودة العمــل، وعــدم املســاعدة فــي دخــول املــرأة لســوق العمــل، بســبب النقــص فــي 
الكفــاءات املطلوبــة، ومــن جانــب آخــر ضعــف امتــاك مهــارات العمــل النقابــي، لذلــك نــرى ضعًفــا فــي متثيــل النســاء والشــباب 

فــي هيــاكل صنــع القــرار والهيئــات القياديــة فــي النقابــات املهنيــة.

               كانــت نقابــة احملامــن أول نقابــة مهنيــة مت إنشــاؤها فــي عــام 1950، ويوجــد حاليــاً خمــس عشــرة )15(11 نقابــة مهنيــة 
ــة، ويتــم  ــة مجلــس خــاص يضــم نقيــب )رئيــس( اجمللــس وأعضــاء منتخبــن إلدارة أمــور النقاب فــي األردن، ويوجــد فــي كل نقاب
التنســيق بــن هــذه النقابــات اخلمــس عشــرة )15( 12مــن خــال مجلــس الوحــدة اإلداريــة الــذي يســمى مجلــس النقابــات املهنيــة 
ويضــم ممثــًا مــن كل نقابــة وعــادة مــا يكــون مــن نقبــاء هــذه النقابــات املهنيــة، ويتــم تعيــن رئيــس لهــذا اجمللــس مــن هــؤالء 

املمثلــن ويتــم تدويــر هــذا املنصــب فيمــا بينهــم كل ســتة أشــهر. 

             علــى الرغــم مــن أن نســب مشــاركة املــرأة متزايــدة فــي النقابــات املهنيــة، إال أنهــا مــا زالــت دون الطمــوح وهــي متفاوتــة 
إلــى حــد مــا فــي املناطــق األكثــر قبــوالً للنســاء مــن الناحيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية، كمــا أن نســب متثيلهــا 

متواضعــة فــي مجالــس النقابــات املهنيــة عموًمــا، إذ تشــكل نســبة النســاء فيهــا )9( %  13فقــط مــن أعضــاء مجالــس النقابــات 
املهنيــة، ومتثيلهــا فــي جلــان النقابــات ال يتجــاوز ســيدة أو ســيدتن لــكل جلنــة، بينمــا بلــغ عــدد الرجــال فــي مجالــس النقابــات 

املهنيــة ) 155 ( رجــاً، أي مــا نســبته )91%( مــن مجمــل أعضــاء مجالــس النقابــات، ومــن اجللــي أن هنــاك ضعــف شــديد فــي 
متثيــل النســاء فــي مواقــع صنــع القــرار ومجالــس النقابــات املهنيــة أيضــاً.  كمــا هــو موضــح فــي اجلــدول رقــم )2(.

جدول رقم 2- عدد ونسب مشاركة النساء في الهيئات اإلدارية في مجالس النقابات املهنية

عدد مجلس النقابة مع اسم النقابةالرقم
النقيب

عدد أعضاء مجلس النقابة /
الرجال

عدد أعضاء مجلس النقابة 
/النساء

11110نقابة احملامن األردنين1

13112نقابة أطباء األسنان األردنين2

13112نقابة األطباء األردنين3

1192نقابة الصيادلة األردنين4

11110نقابة املهندسن األردنين5

1192نقابة املهندسن الزراعين األردنين6

1192نقابة املمرضن والقابات القانونيات7

11110نقابة مقاولي اإلنشاءات8

11110نقابة الفنانن األردنين9

981نقابة اجليولوجين األردنين10

1192رابطة الكتاب األردنين11

11110جمعية احملاسبن القانونين األردنين12

1192نقابة الصحفين األردنين13

15150نقابة املعلمن األردنين14

981نقابة األطباء البيطرين األردنين15

16915316مجموع أعضاء وعضوات مجلس النقابات

9%91%100%النسبة املئوية ألعضاء وعضوات مجلس النقابات

9   يعزى األمر أن هنالك اختاف ما بن اعتبار عدد النقابات املهنية  13 أو 14 أو15 الى أن بعضهم  يعتبر أن جمعية احملاسبن القانونين األردنين نقابة مهنية،  وآخرون يعتبرونها جمعية.  وكذلك 
األمر املتعلق برابطة الكتاب األردنين اذ يعتبرها بعضهم نقابة،  وأخرون يسقطونها من ذلك. إال أننا في هذه الورقة اعتبرنا كاً من الرابطة واجلمعية نقابات مهنية كونهم يعملون على صيانة 

وحماية املنتسبن اليهما أسوة بتلك النقابات التي متارس نفس آلية هذا النشاطات وعليه اقتضى التنويه.
10 ورقة تقدير موقف »نحو تعزيز مشاركة املرأة والشباب في العمل النقابي »، إعداد  د. هيفاء حيدر، اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة.

11 املرجع السابق
12 املرجع السابق 

www.naqabat.net 13 املصدر من إدارة النقابات املهنية األردنية
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ممارسات واجتاهات النساء داخل النقابات 

           بعــض املمارســات واالجتاهــات التــي عبــرت عنهــا النقابيــات اللواتــي متــت مقابلتهــن تُظهــر أوضــاع النســاء داخــل النقابــات 
ــه  ومهاراتهــن وجاهزيتهــن للعمــل النقابــي، ومــدى معرفــة املــرأة النقابيــة بطبيعــة العمــل النقابــي ومــدى جّديــة االلتــزام ب
وممارســته الفعليــة كنقابيــة نشــطة، فقــد ظهــرت املمارســات أو الســلوكيات التــي مــن الواجــب حتســينها مثــل: االلتــزام بدفــع 

رســوم االشــتراك أو حضــور االجتماعــات مــن النســاء النقابيــات حيــث لــم تتجــاوز النســبة )32%(، وهنــاك مــن أكــّد أن النســاء 

النقابيــات ال يتطوْعــَن وال يشــاركَْن فــي اللجــان النقابيــة فقــد وصلــت النســبة إلــى )94%( وهــذا يــدل علــى املمارســات الســلبية 
لديهــن واملؤثــرة فــي دورهــن.

  وبينــت دراســة » واقــع مشــاركة املــرأة فــي النقابــات العماليــة واملهنيــة فــي األردن » 14 أن املمارســات اإليجابيــة مثــل مشــاركة 

النســاء النقابيــات فــي االنتخابــات هــي بنســبة )64%(، وأخريــات لديهــن اعتقــاد بــأن التشــريعات ليســت عادلــة وال يوجــد نســبة 

متثيــل عادلــة فــي املناصــب القياديــة بنســبة )90%(، فهــذا يبــن أن للنســاء معرفــة بحقوقهــن ودرايــًة بالتدابيــر الصحيحــة التــي 
تدعــم مســيرتهن فــي العمــل النقابــي. لكــن ذلــك لــم يتحــّول إلــى ممارســة ألســباب وردت فــي اجلــدول رقــم )4( - )أســباب تعيــق/ 
حتــد مــن مشــاركة النســاء بالعمــل النقابــي(، وعندمــا ســئلن عــن مــا هــي األســباب التــي تعيــق مشــاركتهن عبــرن بوجــود 

ســيطرة ذكوريــة ووجــود متييــز فــي األنظمــة وتبايــن فــي القــدرة واملعرفــة فــي العمــل النقابــي. 

جدول رقم 3- أهم املمارسات واالجتاهات التي لدى النقابيات وهي أساس العمل النقابي

نسبة النقابيات املؤيداتاملمارسات

32%نسبة النساءامللتزمات بدفع االشتراك السنوي

32%نسبة النساء اللواتي ال يلتزمن بحضور اجتماعات الهيئة العامة

ً 49%نسبة النساء اللواتي يحضرن االجتماعات أحيانا

94%نسبة النساء اللواتي ال يتطوعن وال يشاركن في اللجان النقابية

94%نسبة عدم مشاركة النساء في اللجان النقابية

64%نسبة النساء املشاركة باالنتخابات

92%نسبة النساء ممن عبرن أن التشريعات غير عادلة وغير منصفة

90%نسبة النساء اللواتي أكدن على عدم وجود تساوي في املناصب القيادية وعدم الثقة باخلبرة النقابية.

جدول رقم 4-  أسباب تعيق/حتد من مشاركة النساء بالعمل النقابي 

النسبةاملمارسات

 )ذكرن نعم(

النسبة االجتاهات

)ذكرن نعم(

68%سيطرة الفكر الذكوري38%األعمال التقليدية املنزلية

46%غير مؤهات للعمل النقابي43%رفض النقابة إلجراءات وتدابير التمييز اإليجابي )الكوتا(

43%تباين باخلبرات واملهارات النقابية27%عدم تبني مطالب خاصة بقضايا املرأة

46%املعرفة اجليدة مبواد العمل اخلاصة بحقوق املراة43%أهم املطالب النقابية في املفاوضات اجلماعية

متابعة النقابة حلصول العامات على إجازة الوضع ) 

الفترة وحقوقها( 

وجود رؤية محددة  لدور جلنة املرأة داخل النقابات في الدفاع %62
عن حقوق النساء في العمل

%78

الثقافة الذكورية لألزواج هي أحد املعيقات الرئيسة لعزوف 81%إجراءات فورية عند التبليغ عن حاالت حترش جنسي في أماكن العمل

النساء عن العمل النقابي

%57

وجود آليات أو إجراءات في نظام النقابات يحقق التمثيل العادل للنساء 
داخل مواقع صنع القرار

وجود متييز بن النقابين والنقابيات بالنظام املوحد %51
للنقابات

%24

35%وجود متييز بن النقابين والنقابيات بالنظام الداخلي لاحتاد18%تقسيم مهام العمل النقابي على أساس النوع االجتماعي

عدم وجود بنود في النظام الداخلي لاحتاد مبشاركة املرأة 45%ال تشغل النساء أي موقع قيادي تنفيذي داخل النقابات أو االحتاد
في املكتب التنفيذي يعيق من تقدم النقابية للوصول إلى 

املناصب العليا فيه

%51

ESTA14   دراسة واقع مشاركة املرأة في النقابات العمالية واملهنية في األردن- اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة و
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 أبرز التحديات التي تواجهها املرأة في العمل النقابي

1.البيئة التشريعية غير الداعمة ملشاركة املرأة في العمل النقابي:

عــدم االســتجابة للمطالبــات بتعديــل قانــون العمــل إلمكانيــة التوســع فــي إنشــاء النقابــات للعديــد مــن القطاعــات  أ. 

ــي. وخاصــًة أن هــذا احلــق قــد ضمنــه الدســتور األردن
ــاء  ــات العماليــة واملهنيــة غيــر مســتجيبة للنــوع االجتماعــي، بن ب. القوانــن واألنظمــة الداخليــة والتعليمــات للنقاب

علــى مخرجــات دراســة15 »واقــع مشــاركة املــرأة فــي النقابــات العماليــة واملهنيــة«، حيــث أشــارت أن )92%( مــن النقابيــات 

ــدم  ــة وع ــب القيادي ــي املناص ــاوي ف ــود تس ــدم وج ــى ع ــدت عل ــة و)90%( أك ــر منصف ــة وغي ــر عادل ــريعات غي ــرن أّن التش عّب
الثقــة باخلبــرة النقابيــة كمــا هــو موضــح فــي اجلــدول رقــم )3(. بالرغــم أن اإلجابــات جــاءت مؤيــدة وإيجابيــة بوجــود سياســة 

تبليــغ عــن التحــرش اجلنســي فــي أماكــن العمــل حيــث بلغــت النســبة )81%(، باملقابــل كان هنــاك عــدد مــن النقابيــات ممــن 
متــت مقاباتهــن فرديـًـا أجــن أنهــّن لســن علــى اطــاع بالنظــام الداخلــي أو بوجــود سياســة تبلــغ عــن حــوادث التحــرش فــي 

أماكــن العمــل.
ــث  ــر مســتجيبة للنــوع االجتماعــي: حي ــة غي ــة واملهني ــات العمالي ت. السياســات واخلطــط االســتراتيجية فــي النقاب
ــراً فــي رغبــة النقابيــات فــي  ــاً كبي ــات العماليــة واملهنيــة« تدني ــج دراســة »واقــع مشــاركة املــرأة فــي النقاب أظهــرت نتائ
العمــل التطوعــي وكذلــك مشــاركتهن فــي اللجــان النقابيــة واجملالــس التنفيذيــة كمــا هــو موضــح فــي اجلــدول رقــم )3( 
كمــا أن األســباب التــي حتــّد مــن مشــاركتها فــي العمــل النقابــي عــدم إدراج قضايــا املــرأة ضمــن أولويــات النقابــة، وعــدم 
ماءمــة الكثيــر مــن أماكــن وأوقــات عقــد االجتماعــات النقابيــة، فغالبــاً مــا تنظــم خــارج أوقــات العمــل، هــو عــدم توفــر 
خدمــات رعايــة األطفــال خــال أوقــات االجتماعــات أو االنشــطة النقابيــة، وتطبيــق السياســات املعمــول بهــا ضــد املمارســات 

مثــل التحــرش والعنــف حتــى تتمكــن القيــادات النســائية مــن القيــام مبســؤولياتهن جتــاه النقابــة وأســرهن. 

2. قلة الوعي واملعرفة مبفهوم وأهمية العمل النقابي واالنخراط به واخلبرة في صياغة القرارات: 

إن تبايــن اخلبــرات واملهــارات النقابيــة مــا بــن النقابيــات املنتســبات، باإلضافــة إلــى عــدم املعرفــة الكافيــة بنصــوص قانــون 
العمــل وحقوقهــن فيــه واألنظمــة والتشــريعات احلاميــة لهــن، واإلملــام باحلقــوق فــي العمــل بــن النقابيــن والنقابيــات األمــر 
ــة متكنهــن مــن  ــد فــي قل ــى املــدى البعي ــك عل ــر ذل ــن فــي قدراتهــن،  ويؤث ــذي يضعــف ثقتهــن بأنفســهن وثقــة اآلخري ال

امتــاك آليــات صنــع القــرارات املســتندة علــى اخلبــرة التراكميــة عكــس أقرانهــن الذكــور.

فقــد ذكــر تقريــر » التدقيــق التشــاركي فــي النــوع االجتماعــي )اجلنــدر( لاحتــاد العــام لنقابــات عمــال األردن« فــي 201816، أن 
هنــاك بعــض القضايــا التــي يشــترك فيهــا الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء، مثــل اخلــوف مــن أصحــاب العمــل ومــا يترتــب 
عليــه مــن نتائــج يحتمهــا العمــل النقابــي، وأن هــذه القضايــا تــزداد حدتهــا حســب النــوع االجتماعــي »اجلنــدر«، وذكــر بــأن 
ــات أو أحــزاب سياســية، باإلضافــة إلــى عــدم الوعــي  هــذا التخــوف يرتبــط بثقافــة العيــب املرتبطــة باالنضمــام إلــى نقاب

الكافــي بأهميــة النقابــات وبفوائــد العضويــة واالنتســاب إليهــا عنــد النســاء.

وتعتبــر وســائل التواصــل احلديثــة هــي إحــدى الســبل التــي  مــن خالهــا ميكــن للمــرأة املوازنــة مــا بــن باقــي أدوارهــا واحلــد 
مــن عزوفهــا أو ضعــف فــي نســب انضمامهــا إلــى عضويــة نقابــات العمــال وقيادتهــا. وبالتالــي مراعــاة النقابــات ألولويــات 
النســاء كأوقــات االجتماعــات والنشــاطات النقابيــة التــي تتــم خــارج ســاعات العمــل وغيــاب اآلليــات الدميوقراطيــة عــن 

عمــل النقابــات17.

3. صورية دور جلان املرأة داخل النقابات: 

ــر  ــة )التدابي ــة واملهني ــات العمالي ــي النقاب ــة ف ــرأة األردني ــع امل ــة لوض ــات العام ــة السياس ــة »وثيق ــب دراس              بحس
واالســتراتيجيات الراميــة إلــى تشــجيع مشــاركة املــرأة وقيادتهــا 18 فــي العــام2016( ذكــرت الباحثــة بأنــه ولغايــات تلبيــة 
إجــراءات املانحــن الدوليــن املتعلقــة بشــأن مشــاركة النســاء فــي املناصــب القياديــة، وافقــت العديــد مــن النقابــات علــى 
إنشــاء جلــان املــرأة، إال أنــه عندمــا مت إجــراء مقابــات مــع ممثلــي النقابــات لهــذه الورقــة حــول دور اللجــان، أشــارت اإلجابــات 
إلــى افتقارهــا لألهميــة، وقــد لوحــظ أن هــذه اللجــان هــي املســؤولة عــن أنشــطة مثــل »تنظيــم األنشــطة ليــوم املــرأة« أو 
»تنظيــم حلقــات عمــل بشــأن القضايــا املتعلقــة باملــرأة«. وكان مــن الواضــح أن أعضــاء جلــان املــرأة ليــس لديهــم رأي متكافئ 
فــي السياســات واإلجــراءات التــي تصدرهــا النقابــة وأنهــم ليســوا جــزًءا مــن عمليــة صنــع القــرار، ووجــدت الدراســة أن جلــان 
ــة  ــات املانح ــة أو اجله ــادات الدولي ــرس االحت ــا تك ــطتها عندم ــة أنش ــم تغطي ــث تت ــة، حي ــات مخصص ــك موازن ــرأة ال متتل امل
برنامجــا لــإدارات أو األنشــطة النســائية. ولوحــظ وجــود فجــوة واضحــة تتعلــق بأمنــاط التفكيــر الثقافيــة واالهتمامــات بــن 
النســاء ذوات الفكــر النقابــي واحلزبــي، وهــن قلــة ، وبــن مجمــوع النســاء، ممــا يشــكل عائقــاً أمــام حصولهــن علــى دعــم 

اجملتمــع.

ESTA15 دراسة واقع مشاركة املرأة في النقابات العمالية واملهنية في األردن- اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة و
16 التدقيق التشاركي في النوع االجتماعي )اجلندر( لاحتاد العام لنقابات العمال«، مؤسسة آدم سميث الدولية، نادية شبانه ورنده نفاع، آذار مارس 2018 ،األردن.

17 املرجع السابق
18 “وثيقة السياسات العامة لوضع املرأة األردنية في النقابات العمالية واملهنية- التدابير واالستراتيجيات الرامية إلى تشجيع مشاركة املرأة وقيادتها«، هيئة األمم املتحدة للمرأة، ناديه شبانه، 2016.
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التوصيات املقترحة للمساهمة في زيادة متثيل النساء الفاعل في العمل النقابي

ــز تكافــؤ الفــرص والعدالــة وحتقيــق املســاواة بــن اجلنســن  ــات هائلــة لتعزي ــات العماليــة واملهنيــة إمكان              لــدى النقاب
ومتكــن املــرأة، ولدعــم جهــود  النقابــات العماليــة واملهنيــة ومنظمــات اجملتمــع املدنــي مــن أجــل حتســن واقــع متثيــل املــرأة فــي 
مواقــع صنــع القــرار داخــل النقابــات ووضــع منهجيــة عمــل طويلــة املــدى حتقــق األثــر فــي رفــع نســب متثيــل النســاء داخــل 

الهئيــات اإلداريــة واجملالــس التنفيذيــة واللجــان، نقــدم مقتــرح التوصيــات التاليــة: 

االنشطة/ البرامج/املبادرات املقترحة لتنفيذ التوصيات
التوصية

الفائدة املتحققة

التوصية األولى: مراجعة 
وتطوير القوانن واللوائح 

واألنظمة الداخلية للنقابات 
)عمالية أو مهنية( بشكل 

يسهم في تعزيز بيئة 
مستجيبة للنوع االجتماعي.

1. تشــكيل جلــان قانونيــة تضــم قانونــن وخبــراء 
العماليــة  النقابــات  وممثلــي  اجتماعــي  نــوع 
أو/و املهنيــة ملراجعــة بنــود األنظمــة لتصبــح 

مســتجيبة للنــوع االجتماعــي. 

ــة  ــن واألنظم ــل القوان ــة تعدي ــة إمكاني 2. دراس
ــات بحيــث تســمح بتخصيــص  ــة للنقاب الداخلي
ــن  ــا يضم ــا( مب ــاء )الكوت ــددة للنس ــد مح مقاع
تكافــؤ الفــرص واملســاواة بــن اجلنســن وتضييــق 
الفجــوة بــن الرجــال والنســاء متهيــًدا لزيــادة 
ــول  ــة والوص ــاكل النقابي ــي الهي ــرأة ف ــل امل متثي

ــاً. ــا الحق ــاء الكوت ــة إلغ ــى مرحل إل

ــع  ــراكة م ــد بالش ــب تأيي ــات كس ــذ حم 3. تنفي
ــة  ــات الوطني ــي والهيئ ــع املدن ــات اجملتم مؤسس
املعنيــة بحقــوق اإلنســان وحقــوق املــرأة للضغــط 

ــل. مــن أجــل التعدي

بيئــة تشــريعية داعمــة داخــل 	 
النقابــات.

التوصية الثانية: إدماج 
منظور النوع االجتماعي 

بالسياسات واخلطط 
والبرامج في أي مجال وعلى 

كافة املستويات في النقابات 
العمالية واملهنية وتطوير 

عدد من املؤشرات املرتبطة 
بالنوع االجتماعي وضرورة 

توثيق إجنازات النقابيات 
وربطها باألدوار التنموية 

للمرأة.

ــة  ــى كاف ــي عل ــوع االجتماع ــق الن ــراء تدقي 1. إج
ــات املهنيــة والعماليــة مــن أجــل تســهيل  النقاب
ــي  ــي ف ــوع االجتماع ــوم الن ــاج مفه ــة إدم عملي
األنظمــة والسياســات واخلطــط والبرامــج اخلاصة 

بهــم.
2. وضــع برامــج وسياســات العمــل واألســرة، 
ــات  ــن احتياج ــوازن ب ــق الت ــي حتقي ــاعدة ف للمس
النســاء  مشــاركة  ولزيــادة  واألســرة،  العمــل 
ــى  ــي، وعل ــل النقاب ــي العم ــطاء ف ــادة ونش كق
ــر دور  ــال توفي ــن خ ــاعدة م ــدمي املس ــات تق النقاب
ــات  ــي األوق ــات ف ــد اجتماع ــال، وعق رعايةلألطف

ــا. ــور خاله ــن احلض ــي ميك الت
ــص  ــي تخ ــدورات الت ــة ال ــل بكاف ــراك الرج 3. إش
ــة  ــوي باحلرك ــع النس ــى الوض ــاع عل ــرأة لإط امل

ــريك. ــل الش ــن قب ــا م ــة ودعمه النقابي
مؤسســات  مــن  وشــبكات  حتالفــات  بنــاء   .4
اجملتمــع املدنــي لنشــر ثقافــة العمــل النقابــي فــي 

ــائية.  ــاط النس األوس
اخلاصــة  النجــاح  قصــص  نشــر   .5
ــار  ــي غم ــوض ف ــرأة اخل ــجيع امل ــات لتش بالنقابي

النقابــي. العمــل 

تســتهدف سياســة إدمــاج النــوع 	 
ــن  ــاواة ب ــق املس ــي حتقي االجتماع
االعتــراف  اجلنســن مــن خــال 
ــرأة. ــل وامل ــة للرج ــاألدوار املتكامل ب
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االنشطة/ البرامج/املبادرات املقترحة لتنفيذ التوصيات
التوصية

الفائدة املتحققة

التوصية الثالثة: رفع الوعي  
واملعرفة مبفهوم وأهمية 

العمل النقابي واالنخراط به 
واخلبرة في صياغة القرارات.

للخريجــن  هادفــة  توعويــة  برامــج  عقــد   .1
العمــل  ســوق  علــى  املقبــات  واخلريجــات 
لتعريفهــّن مبفهــوم العمــل النقابي وأهميتــه ودور 
ــاء  ــة، وبن ــاب والعضوي ــة االنتس ــات وأهمي النقاب
ثقافــة تعنــى بالنقابــات وتطويرهــا ضمــن أفضــل 
ــة.  ــم العمالي ــى حقوقه ــاظ عل ــات للحف املمارس
2. عقــد ورش لتعزيــز وعــي أعضــاء النقابــات مــن 
اجلنســن بشــأن قضايــا املســاواة والواقــع اخلــاص 

باملــرأة العاملــة.
3. عقــد برامــج تدريــب للنقابيــن والنقابيــات 
عــن العمــل النقابــي واألنظمــة والتشــريعات 
واالتفاقيــات اخلاصــة بالعمــل والعمــال والضمــان 
االجتماعــي وإصابــات العمــل والتقاعــد واملميــزات 
األخــرى التــي تتيحهــا النقابــات بحيــث يســتفيد 

ــاً. ــوا أم إناث ــوراً كان ــع ذك ــا اجلمي منه
ــارات  ــى مه ــة عل ــرأة النقابي ــل امل ــب وتأهي 4. تدري
متخصصــة بالعمــل النقابــي مثــل: املهــارات 
التأييــد،  كســب  وحمــات  احلشــد  القياديــة، 
الكتــل  وبنــاء  انتخابيــة  حلمــات  والتحضيــر 
االنتخابــي،  اخلطــاب  وصناعــة  االنتخابيــة 
ــة، والتشــبيك مــع منظمــات  املفاوضــات اجلماعي

اجملتمــع املدنــي.
مؤسســات  مــع  وشــبكات  حتالفــات  بنــاء   .5
اجملتمــع املدنــي لنشــر ثقافــة العمــل النقابــي فــي 

ــائية. ــاط النس األوس
6. إدمــاج اإلعــام ووســائل التواصــل احلديثــة 
للترويــج عــن العمــل النقابــي ودوره فــي التنميــة.

العمالــي  الثقافــة  معهــد  تفعيــل  إعــادة   .7
للتدريــب. 

إلــى 	  االنتســاب  نســبة  رفــع 
. ت بــا لنقا ا

العمــل 	  بأهميــة  الوعــي  زيــادة 
النقابــي.

بنــاء قــدرات النقابيــن والنقابيــات 	 
فــي العمــل النقابــي.

علــى 	  النقابيــات  قــدرة  زيــادة 
إدارة احلمــات واحلشــد والتأييــد 
ــا  ــة مب ــل األنظم ــرة لتعدي واملناص
ــاء  ــادل للنس ــل الع ــق التمثي يحق
ــي  ــرار ف ــع الق ــع صن ــل مواق داخ

هيــاكل النقابــات واال  حتــاد.

زيــادة قــدرة النســاء فــي املفاوضات 	 
تبنــي  اجلماعيــة للعمــل علــى 
بعــض النقابــات لبرامــج مطلبيــه 
بشــأن قضايــا النســاء فــي العمــل 
مثــل اإلنصــاف فــي األجــور وعــدم 

ــة. ــي واملهن ــي الترق ــز ف التميي

التوصية الرابعة: تفعيل دور 
جلان املرأة داخل النقابات.

ــدور جلــان  ــة محــددة ل 1. إعــداد اســتراتيجية ورؤي
املــرأة داخــل النقابــات بحيــث تصبــح هــذه اللجان 
فاعلــة فــي تعزيــز الوعــي بالقضايــا اخلاصــة 
باملــرأة وكل القضايــا املتعلقــة باملســاواة عموًمــا، 
وتخصيــص بنــود فــي املوازنــة الداخليــة للنقابــات 
ــم  ــاً، لتمكينه ــا وفنًي ــان مالًي ــذه اللج ــم ه لدع
مــن القيــام باألنشــطة التــي تشــجع املــرأة علــى 

اخلــوض فــي غمــار العمــل النقابــي.
2. إشــراك النقابيــات فــي األنشــطة النقابيــة 
واملشــاريع والبحــوث والدراســات التــي تخــص 
العمــل النقابــي  لتكتســب املعرفــة واخلبــرة 
الازمــة لتكــون فــي مناصــب قياديــة وليــس 
إشــراكها فقــط فــي القضايــا التــي تتعلــق 

ــرأة. بامل
ــص  ــس قص ــام لعك ــع اإلع ــراكات م ــاء ش 3. بن
لصالــح  اإلجنــازات  وعكــس  النقابيــات  جنــاح 

مطالــب املــرأة.

النقابــي 	  العمــل  اســتدامة 
املــرأة. لصالــح 

للمــرأة 	  اجملتمــع  نظــرة  تغييــر 
النمطيــة  والصــور  النقابيــة 
ــي  ــل النقاب ــاء والعم ــدور النس ل
فــي  الفــرص  تكافــؤ  لتحقيــق 

النقابــي. العمــل 
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