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 الملخص التنفيذي:

رار في الحياة العامة ومواقع صنع الق للمرأةزيادة نسبة المشاركة الفاعلة  إلىية لشؤون المرأة األردنسعى اللجنة الوطنية ت

ً وتحليل المؤشرات المختلفة المتعلقة بإعطاء الفرص  اإلجتماعيبشكل عام من خالل تفعيل وتطبيق مفهوم النوع  عمليا

في المشاركة على كافة المستويات، ومشاركتها في اللجان المختلفة والمجالس التنفيذية، ومشاركتها في  للمرأةالعادلة 

 اإلقليمي والدولي مقارنة بالرجل.الدورات والبعثات على المستوى المحلي و

 

عمة ئة الداتوفير البي ينص علىالذي  من األهداف االستراتيجية للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة األول دفلله ذاً تنفيً  

مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة، بدأت اللجنة بالتعاون مع المعهد اإلنساني للتعاون مع  وتعزيز لتمكين المرأة سياسياً 

تمكين المرأة من أجل القيادة في النقابات العمالية والمهنية  بعنوان: " عاميندة الدول النامية )هايفوس( بتنفيذ مشروع لم

 واألحزاب السياسة في األردن" ومن أهدافه:

 

  النوع االجتماعي في هياكلها التنظيمية واستراتيجياتها  إدماجتحسين أداء النقابات العّمالية والمهنية من خالل

 الدولية.  يتالءم والممارساتبما 

 والحاجة إلى إدماج منظور النوع اإلجتماعي في  ،زيادة المعرفة بأهمية المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة

 .اتيجيات وحمالت األحزاب السياسيإستر

 

ورقة سياسات للوقوف على واقع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار في النقابات من ضمن أنشطة المشروع إعداد و

العمالية والمهنية والتحديات التي تواجهها النساء وواقتراح التدابير التي من شأن األخذ بها المساهمة في زيادة المرأة الفاعلة 

ائية لكال من النقابات العمالية والمهنية بهدف زيادة بناء خطة تصحيحية/ إجر ومن ثمفي مواقع صنع القرار في النقابات، 

يق رؤية هذا المشروع أن يسهم في تحق نهاية ، حيث من المتوقع فيفي النقابات وتعزيز تمثيل النساء في مواقع صنع القرار

س المساواة بين ى أسااللجنة في مأسسة المساواة بين الجنسين في النقابات المهنية والعمالية وخلق ثقافة مؤسساتية تقوم عل

 الجنسين.

 

إن المساواة بين الجنسين ال تشكل فقط حقا أساسيا من حقوق اإلنسان، ولكن أيضا أساسا من األسس الضرورية الالزمة 

 رعايةلاستدامة في العالم، كما أن توفير التكافؤ أمام النساء والفتيات في الحصول على التعليم، وإلحالل السالم والرخاء واإل

 اتإلقتصادلالقرارات سيكون بمثابة وقود  إتخاذو قتصاديةاإلصحية، والعمل الالئق، والتمثيل في العمليات السياسية وال

 .المستدامة وسيفيد المجتمعات واإلنسانية جمعاء

 

مالية في كافة النقابات الع المرأةلتقييم وضع تمثيل السياسات وذلك عداد ورقة إل عمل دراسة مرجعيةعلى ذلك تم  وبناءً 

ن من االنضمام وتحد م المرأةالتحديات والصعوبات التي تعيق  أبرز علىللتعرف  اإلجتماعيوالمهنية من منظور النوع 

مفهوم  وبيان مدى تفعيل وتطبيق ،مستويات ومواقع صنع القرار في كافة النقابات العمالية والمهنية إلىإمكانية الوصول 

عملياً في كافة النقابات العمالية والمهنية. ومن ثم العمل بعد ذلك على وضع التوصيات الالزمة لزيادة  عياإلجتماالنوع 

والمجالس/اللجان التنفيذية من خالل العمل على خطة تصحيحية/  اإلداريةفي مواقع صنع القرار والهيئات  المرأةتمثيل 

في مواقع ومستويات صنع القرار المختلفة لكل من النقابات العمالية والمهنية  المرأةإجرائية متوسطة المدى لزيادة تمثيل 

 .حديعلى 

 

وتوزيع استبانات وعمل مقابالت وعقد مجموعات عمل  شملت المراجعات المكتبيةة منهجية علميقام فريق البحث باعتماد 

من  بات ورئيسات لجان نقابية ولجان المرأة سواءبؤرية شملت النقابيات والنقابيين وأعضاء في الهيئات اإلدارية في النقا

 النقابات العمالية أو النقابات المهنية.

 

ة في عضوية ة سيدأيفي النقابات العمالية والتي تمثلت في عدم وجود  المرأةبعض النتائج حول مشاركة  إلىخلصت الدراسة 

للنقابات  اإلداريةعضواً في جميع الهيئات  166سيدة من أصل  25هناك وأنه  األردنالمكتب التنفيذي إلتحاد نقابات عمال 

. وهنالك تفاوت كبير في مشاركتها في اإلداريةمن مجمل أعضاء الهيئات  %15العمالية السبعة عشرة تشكل ما نسبته 

ينما بلغ ب. اتها اإلداريةلنساء في عضوية هيئمن نقابة إلى أخرى، إذ أن هنالك سبع نقابات فقط تشارك ا اإلداريةالهيئات 

ضاً تفاوت أي. وهنالك اإلداريةمن مجمل أعضاء الهيئات  %85رجل أي ما نسبته  141 اإلداريةعدد الرجال في الهيئات 

وية هيئاتها لنساء في عضن هنالك سبع نقابات فقط تشارك اأأخرى، إذ  إلىمن نقابة  اإلداريةكبير في مشاركتها في الهيئات 

 . اإلدارية
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وتوزعت هذه المشاركة في هذه النقابات كما يلي: ثالث نقابات )النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية والصناعات 

الدوائية، النقابة العامة للصناعات الغذائية، النقابة العامة للعاملين في الطباعة والتصوير والورق( تتراوح نسب مشاركة 

للنقابة العامة للعاملين في  اإلدارية، وهنالك الهيئة  اإلداريةفي الهيئة  أعضاء 9ن أصل ( سيدة م2-1النساء فيها ما بين )

، والنقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة أعضاء 7 أصلسيدات فيها من  4التعليم الخاص التي تتضمن وجود 

 7عضو، والنقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة و المهن الحرة تتضمن وجود  11صل أتتضمن وجود سيدتين من 

 9 أصلسيدات من  7تتضمن وجود  واأللبسةعضو، والنقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج  11 أصلسيدات من 

دين، المناجم والتعالعامة للعاملين في )النقابة  اإلداريةسيدة مشاركة في الهيئات  أيال توجد بها  وعشر نقابات. أعضاء

النقابة العامة للعاملين في الكهرباء، النقابة العامة للعاملين في المحالت التجارية، النقابة العامة للعاملين في البتروكيماويات، 

لعاملين في النقل ابة العامة لالنقابة العامة للعاملين في الموانئ البحرية والتخليص، النقابة العامة للعاملين في البلديات، النق

ة، والمحاسبة، النقابة العامة للعاملين في السكك الحديدي التأمينالبري والميكانيك، النقابة العامة للعاملين في المصارف و

ة لنقابامع العلم بأن بعض هذه النقابات ال تحتوي على أي عنصر نسائي مثل  (األخشابالنقابة العامة للعاملين في البناء و

 .العامة للعاملين في النقل البري والميكانيك

 

 إلى حد ما في المناطق متفاوتةإال أنها ما زالت دون الطموح وهي في النقابات المهنية،  متزايدةمشاركة المرأة ن نسب أرغم 

ذ إعموما  دارةمجالس اإلتمثيلها قليل في نسب كما أن  والسياسية، قتصاديةاإلو جتماعيةاإلمن الناحية للنساء قبوال  كثراأل

، وتمثيلها في لجان النقابات ال يتجاوز سيدة أو سيدتين دارةفقط من أعضاء مجالس اإل % 8.3فقط  تشكل نسبة النساء فيها

من مجمل أعضاء مجالس  %91.7رجل أي ما نسبته  155بلغ عدد الرجال في مجالس النقابات المهنية بينما لكل لجنة. 

 .في تمثيل النساء في مواقع صنع القرار ومجالس النقابات المهنية أيضاشديد ومن الجلي أن هناك ضعف  النقابات

)وهم في مجالس النقابات أعضاء( سيدة نقابية ك2-1نقابة مهنية تتواجد فيها ) 15نقابات من  8ن أوفي النقابات المهنية وجدنا 

ين والقابالت ، نقابة الممرضييناألردن، نقابة المهندسين الزراعيين يينألردنا، نقابة الصيادلة ييناألردن األسنان أطباءنقابة 

البيطريين  طباءاأل، نقابة ييناألردن، نقابة الصحفيين ييناألردن، نقابة الكتاب ييناألردنالقانونيات، نقابة الجيولوجيين 

لمهندسين نقابة ا، ييناألردن طباءاألنقابة ، المحامين نقابةة سيدة )وهم أي اإلداريةنقابات ال توجد في هيئاتها  7، و(ييناألردن

 (.ييناألردنمعلمين نقابة ال، ييننجمعية المحاسبين القانو، ييناألردننقابة الفنانيين ، نقابة المقاولين القانونيين، ييناألردن

 

 همها: ألعزوف النساء عن العمل النقابي من  أسبابكما كانت هناك عدة 

  ريةوالعقلية الذكو والعمل النقابي األسريالمسؤوليات العائلية وعدم المقدرة لتحقيق التوازن بين دورها. 

  لكونهن غير مؤهالت بشكل كافي للعمل النقابي النقابي يرجععزوف بعض النساء النقابيات عن العمل 

 النقابية. للمرأةولنظرة المجتمع 

 بالمعارف الخاصة بالحقوق في العمل بين النقابيين  اإللمامية ومدى في الخبرات والمهارات النقاب التباين

 .والنقابيات

  عدم التمييز و األجورفي  اإلنصاف مثللعمل االنساء في  قضايابشأن  هامج مطلبيبرلالنقابات بعض  يتبنعدم

 .في الترقي والمهنة

  في نظام النقابات يحقق التمثيل العادل للنساء داخل مواقع صنع القرار في النقابات إجراءات أوال توجد آليات. 

  النقابات.داخل  المرأةلجنة  محددة لدورال توجد رؤية 

  النساء ت االفرص للنقابيات لتبوء مناصب نقابية تنفيذية بسبب عدم ثقة الرجال النقابيين بقدر إتاحةال يتم

 .النقابيات

  العمل النقابيفي  المرأةيحد من مشاركة مما  ”الكوتة“تخصيص المقاعد للنساء عدم وجود نظام. 

 

ية العاملة بشكل عام وللنقاب للمرأةتغيير هذه النظرة للعمل النقابي ولنظرة المجتمع  ىيجب العمل علنه أسبق نرى ما مو

 .الوظيفية في كافة المجاالتانات والضم األجوروالرجل في  المرأةبشكل خاص ومحاولة المساواة بين 

 

ومهنية  يةإجتماعثقافية و أسبابأما بخصوص المعوقات التي تواجه النساء في العمل النقابي، فتوزعت على معوقات ذات 

عزوفها عن العمل  أحيانافي العمل النقابي و المرأةونقابية وسياسية، وهي تحول بدرجات متفاوتة دون زيادة مشاركة 

بأهمية المشاركة بالعمل النقابي  المرأةغياب الوعي لدى  جتماعيةاإلالنقابي، وقد جاء في مقدمة هذه المعوقات الثقافية و

لألطفال، ثم هيمنة الذكور على العمل النقابي. وفي مجال المعوقات  المرأة، ثم إِنجاب جتماعيةاإلة واألسري المرأةوظروف 

 ولوياتعدم مراعاة النقابات ألهذه المعوقات، ثم  أبرزابية، فقد تبين أن ضعف النقابات العمالية ذاتها يعد من المهنية والنق

ل قراطية عن عموي تتم خارج ساعات العمل وغياب اآلليات الديمتوالنشاطات النقابية ال جتماعاتاإل أوقات النساء مثل

لمعوقات التي ا أبرزبدور النقابات العمالية يعد من  المرأةة فتبين أن جهل النقابات العمالية. أما بخصوص المعوقات السياسي

 بقانون العمل وحقوقها فيه.  المرأةفي العمل النقابي، تاله جهل  المرأةتحول دون مشاركة 
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 ويوصي فريق البحث بما يلي:

  لنقابي جابي والتي تضمن تحقيق تكافؤ الفرص في العمل ايبآليات التمييز اإل وتدابير تتعلق تطبيق إجراءات

مواقع صنع  داخل"الكوتا" التمثيل العادل للنساء  وتحقق دون التمييز الجندري الذكوري عند النقابيينحول تو

 .القرار في النقابات

 ات الداخلية للنقاب األنظمةوتوعيتها بقانون العمل و ةنقابيال المرأة ءة وبناء قدرات وصقل مهاراترفع كفا

 الجماعيه. الدولية والمفاوضات تفاقياتاإلو

  وعدم  ألجورافي  اإلنصاف ومنهالعمل االنساء في  قضايا مختصة بشؤون أكثره امج مطلبيبرلتبني النقابات

 .وتوفير دور الحضانة في أماكن العمل التمييز في الترقي والمهنة

 التدريب العنف و أنواعوعن كافة  التحرش الجنسي في أماكن العمللتبليغ عن حاالت للنقابة ل وضع سياسات

 عليها لجميع النقابيين والنقابيات.

 العمال والعامالت داخل النقابات في الدفاع عن حقوق  المرأةلدور لجنة  واضحةرؤية على تحديد عمل ال

 يتناسب مع ذلك. بما نظام النقاباتالنقابات وتعديل  إدارةوالمفاوضات الجماعية وجميع شؤون 

  تماعياإلجات تكون حساسة للنوع لعضوية النقاب توفير قاعدة بيانات تفصيليةمساعدة النقابات على. 

  ضمان ل آليةوضع ولدعم نشاطاتها و المرأةمن المنح التي تأتي للنقابة للجنة وتخصيص جزء من الميزانية

 .خطة عمل خاصة بهاووضع  إستقالليتهاوفي مواردها المالية  المرأةلجنة تصرف 

  المسؤوليات العائلية من النقابيين  أصحابو النساء أولوياتوتراعي ظروف  إجتماعات أوقاتتحديد

ي الفاعلة ف المرأةمساهمة من يزيد  وعملها النقابي مما األسري المرأة بين دورتحقيق التوازن والنقابيات و

 .العمل النقابي

  نقابي للنقابياتالتفرغ ال قرارإالعمل على ضرورة. 

  نسيبها في الهيئة العامة وتعضو منتسب  أودارية إ أوبالعمل النقابي سواء كانت هيئة تنفيذية  المرأةتثقيف

 .يةوالمهن اإلداريةوما يساعد على بناء قدراتها النقابية و وقوانين العمل المرأةكافة الدورات التي تخص ل

 لإلطالع على الوضع النسوي بالحركة النقابية ودعمها من  المرأةشراك الرجل بكافة الدورات التي تخص إ

 .قبل الشريك

  الذين يسهلون مهماتها النقابية في في العمل النقابي و المرأةنخراط إالعمل الداعمين لفكرة  أصحابتكريم

 .مؤسساتهم

 التقارير نشر وتوزيع المسؤوليات والعمل النقابي  في المرأةاسات ونشاطات ومساهمات توثيق سي

  .والمعلومات
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 ة:المقدم.1

، ابتداًء من التمكين السياسي وصوال لمحاوالت المرأةالسنوات األخيرة تطورا ملحوظا في مجال تمكين في  األردن شهد

غير  لمرأةاوضع  للمرأة سيبقى ياإلقتصادنه بدون التمكين أل ياإلقتصادالمجال تمكينها في مختلف المجاالت، وبخاصة 

 متمكن على مختلف األصعدة وسينعكس سلبا على رفاه الوطن.

 

ً من مطالب العدالة السلطة التشريعية لم يعد إلىسيما وال  مواقع السلطة وصنع القرار إلى المرأةإن وصول   مطلبا

ً  األساسيةوالديمقراطية  اً نشطاً كإشترا المرأة إشتراك. فبدون المرأةلمراعاة مصالح  فحسب بل يعتبر ذلك شرطاً ضروريا

تجاوب ت ة التيكالمتمثلة في المساواة والمشار األهدافيمكن تحقيق  مستويات صنع القرار، ال منظورها في جميع إدخالو

طوير تحديث وت أجلوذلك من  المجتمع والتي تشكل األساس المادي لتقدم جتماعيةاإلو قتصاديةاإلمع متطلبات التنمية 

ً أمام تقدم  األسرة في المرأةالقوانين والتشريعات التي تحكم وضع  ة يأحمو المرأةوالمجتمع والعمل والتي تشكل عائقا

  1.البرلمان إلىالوصول  أجلية من األردن المرأةهذا ما كتبته السيده املي نفاع في تجربة  منجزاتها

 

حسب التقرير الحكومي  في مجالي التعليم والصحة 2اإلجتماعيشارف على ردم فجوة النوع  األردنن أ من على الرغم

ي والتمكين السياس قتصاديةاإلنه ما زال متأخرا فيما يتعلق بمؤشرات المشاركة أ اإل 3 2017-3-12في  العالمي المرأةليوم 

 %11.1 إلى 2008عام  % 14.3في مجلس الوزراء من  المرأةوالمشاركة في الحياة العامة، فقد انخفضت نسبة تمثيل 

، في حين بقيت 2014عام  %18.8 إلى 2008عام  %17.2، وارتفعت نسبة تمثليها في السلك الدبلوماسي من 2014عام 

، في حين شهد تمثليها ارتفاعا في النقابات 2014عام  27.8 إلى 2008عام  27.4نسبة تمثيلها في مجالس البلديات بمستوى 

 %27.8السياسية من  األحزاب، وارتفع نسبة تمثيلها في 2014عام  %22 إلى 2008عام  %21العمالية فقد ارتفع من 

 %18.1 إلى 2008عام  %6.2، وفي السلك القضائي فقد ارتفعت نسبة تمثيلها من 2014عام  %30.2 إلى 2008عام 

عربياً ودوليا في مجال التمثيل النسائي البرلماني بعد إعالن نتائج انتخابات مجلس  األردن، كما تحسن ترتيب 2014عام 

عضوا وعضوة، وتشكيل  130جلس البالغ الم أعضاءمن مجموع  %15.3امرأة وبنسبة  20النواب الثامن عشر وفوز 

مركزاً على مستوى  22خمسة مراكز على المستوى العربي و األردنمجلس األعيان ومن ضمنه عشر نساء، حيث تقدم 

 العالم.

 

( أكثرسنة ف 15 اإلناثعدد السكان  إلىمنسوبة  اإلناثية )قوة العمل من األردن للمرأة قتصاديةاإلوقد بقي معدل المشاركة 

، 2016-2013، ال بل شهد تراجعاً ملحوظاً لألعوام %14.7 إلى %14.1ما بين  2012-2007متدنياً، فقد بلغ في الفترة 

العالمي الخاص  ياإلقتصادحسب تقرير المنتدى  األردنوقد انعكس ذلك على ترتيب   ،2016عام  %13.2 وقد بلغ 

ت هي الصحة مجاال أربعةالفجوة بين الجنسين في  إغالقم المحرز في مدى التقد  والذي يقيس اإلجتماعيبالفجوة بين النوع 

من بين  119والتمكين السياسي، حيث تراجع ترتيبه من  قتصاديةاإلوفرص الحياة والتحصيل العلمي وفرص المشاركة 

 إلىدرية في مؤشر الفجوة الجن نخفا . ويعود اإل2016دولة في عام  144من بين  134 إلى 2014دولة في عام  134

 دماجإن الجهود التي بذلت في سبيل أ إلىوالتمكين السياسي، ويشير هذا  قتصاديةاإلفي مؤشرات المشاركة  األردنتراجع 

كالت أحد المش قتصاديةاإلفي الحياة  المرأةال تزال دون المستوى المطلوب ويعد ضعف دور  قتصاديةاإلفي الحياة  المرأة

ي األردن ادلإلقتصاإلضرار بالطاقة اإلنتاجية  إلىذلك  استمرإذا الذي سيؤدي  األمرالوطني  اإلقتصادالتي يواجهها  األساسية

على  اإلناثفي تعليم  اإلستثمارمؤشرات ذلك تدني مردود  أبرزوتأخير جهود التنمية وتشويه مساراتها ومخرجاتها، ومن 

 والمجتمع. األسرة

 

ضة في القطاعات منخف اإلناثانحسار عمل المشتغالت  قتصاديةاإل المرأةالتحديات التي تواجه تفعيل مشاركة  أبرزومن 

واألمومة  اإلجتماعي، والوضع جتماعيةاإلبين الرجال والنساء، وتأثر سوق العمل بالتقاليد  األجورالنمو واإلنتاجية، وفجوة 

وصعوبة المواصالت وارتفاع كلفتها يحد من فرصها  المرأةد حرية حركة األطفال والمسؤوليات المنزلية، وتقيي رعايةو

متيازات، وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب الفجوة بين القطاع العام والخاص في التوظيف واإل كذلكفي العمل، و

   .المرأةمن القوى العاملة االنثوية، و قصور في التشريعات ذات العالقة بعمل  المتزايدةا ألعدادا

 

 

في  مرأةال تمثيلنسبة زيادة العمل على العمل النقابي و ها هو مجالفي المرأةالمجاالت التي يجب تفعيل مشاركة أحد ومن 

 .جتماعيةاإلوالعدالة تحقيق الحرية والمساواة  أجلمسألة أساسية ومهمة من  ذهالهياكل النقابية وه

                                                           
، املي نفاع - "األردنية من أجل الوصول إلى البرلمانتجربة المرأة مقالة "1 

http:///C:/Users/4878/Downloads/article_7265928.pdf 
 2010دائرة اإلحصاءات العامة لعام  ان كافة األرقام الخاصة بفجوة األجور المستخدمة هنا مبنية على مسح االستخدام الصادر عن2 

3 http://www.pm.gov.jo/content/1489321387/التقرير- الحكومي-ليوم-المرأة-العالمي.html 



6 
 

 سابقة:الدراسات ال.2

قد تراوح تأسيس و اإلستعمارارتبط تشكيل النقابات العمالية العربية في المشرق والمغرب العربي وبالد الشام بالنضال ضد 

ها القرن العشرين، وقد تميز تشكيل هذه النقابات ودور بداياتالقرن التاسع عشر و نهاياتبين  البدايةهذه النقابات من حيث 

بالترابط مع النضال الجماهيري العام وأصبحت النقابات العمالية العربية جزء من حركة التحرر الوطني وقدمت هذه 

 ً ورها د جنب مع إلىالنقابات في العديد من الدول العربية العديد من الشهداء خالل فترة النضال ضد المستعمرين جنبا

المطلبي وأكبر مثال على هذا الدور هو ما قامت به هذه النقابات العربية خالل فترة العدوان الثالثي على مصر واحتالل 

 .بورسعيد

 

خالل هذه الفترة كانت بعض هذه النقابات مرتبطة مع النقابات العمالية في بعض الدول المستعمرة نفسها والتي كان بعضها 

ول المستعمرة ويقف ضد حكوماته، وقد تجلى ذلك بشكل واضح في بعض دول المغرب العربي يتضامن مع شعوب الد

مؤسسات جماهيرية ضخمة وقوية ال يزال بعضها  إلىالعمالية  اإلتحادات أووبعد االستقالل السياسي تحولت هذه النقابات 

ً في حياة شعوبها سواء من حيث دورها السياسي   .مطلبي بين صفوف العمالدورها ال أويلعب دوراً هاما

ً للنقابات العمالية وذلك من خالل تكريس مجموعة من المبادئ  1919شكل تأسيس منظمة العمل الدولية سنة  ً قويا دعما

واألسس التي تحكم عمل هذه النقابات، وفي سياق النشاط الذي تقوم به المنظمة والذي يستند على التمثيل الثالثي عماالً 

ة وهي العمل الدولي معاييرها السنوية التي اتفق على تسميتها بإتفاقياتعمل وحكومات بدأت المنظمة بإصدار  أصحابو

لتي تشكلت األسس الموضوعة ا إلىو تفاقياتاإلو معاييرستناداً لهذه الإتنظم حقوق العمال وآلية تطبيقها و إتفاقياتعبارة عن 

 صحابألية دور هام جداً في الدفاع عن العمال وفي تنظيم العالقة بينهم وبين فإن للنقابات العما، النقابات على أساسها 

 .العمل

 

واحدة من ومن المجاالت العديدة التي تتعر  فيها النساء للتمييز بسبب نوعهن يعد سوق العمل وقضية العمل بشكل عام 

النساء و على افترا  االختالفات الطبيعية بين الرجال للمرأة. حيث تستند قوة العمل 4المجاالت قمعية بالنسبة للنساء أكثر

قامت المجتمعات في جميع أنحاء العالم ببناء البنية الكاملة ذات  الطبيعية،على هذه االختالفات التي تحددهم لعمل معين و

الذي  العمل إلىيُنظر  ء،بداليومية. بادئ ذي  المرأة. هذا الهيكل له العديد من اآلثار العملية في حياة عميقة يةجندر أصول

مثل  زليهمنالواجبات الالرجال والمجتمع. إن  والذي ال يتم ثمينه وتقديره منتقوم به النساء في المنزل على أنه شيء طبيعي 

جرد لم المرأةوهي مسؤوليات  اإلجتماعيهي جزء ال يتجزأ من بنية النوع  ذلك، إلىاألطفال والطهي والتنظيف وما  رعاية

من ثم في و جتماعيةاإليتم استنساخ هذا النظام في عملية التنشئة  ثانياً،كونها من النساء. هذا ال يزال هو االعتقاد الشائع. 

القائم  إلجتماعيامن قبل الهيكل  قراراتال، ثم يتم تشكيل العديد من النمطيهنظام التعليم. يتم وضع الفتيات في أدوار الجندر 

ة يتم إنفاذها من خالل بنية غير متكافئو ذلك،عالوة على والخاصة بالذكور  اإلناثالخاصة بالمهن وتحديد  على نوع الجنس

وة والقوالب بسبب القنه أذ إذا النظام الجندري هو سوق العمل في الوضع الخاضع. التأثير الثالث له المرأةللسلطة تكون فيها 

ن ويقمتعليما  أكثرن ، حتى عندما يكمشاركةن النساء أقل إفي سوق العمل لذلك ف المرأةيتم تهميش  الثابتة،النمطية والبنية 

بسبب  في كثير من األحيان مثل الرجال لهال يتم الترويج ن مشاركة النساء في سوق العمل إبنفس العمل مثلما يفعل الرجال. 

 ،في العديد من أماكن العملالذي يقمن به  تؤثر على نوعية العمل قد الملقاة على النساء االفترا  بأن واجبات المنزل

 .عرضة للعنف والتحرش الجنسي والتمييزن النساء قد يكن أ إلىباإلضافة 

 

كونها حق  جانب إلىتمثل النساء والفتيات نصف سكان العالم، وبالتالي نصف إمكانياته. لذا إن المساواة بين الجنسين، 

أساسي من حقوق اإلنسان، هي أمر ضروري لتحقيق السالم في المجتمعات وإطالق إمكانيات المجتمع الكاملة وعالوة على 

 .ياإلقتصاديحفز اإلنتاجية والنمو  المرأةذلك، فقد ثبت أن تمكين 

 

ت رالثوا إلىالتطرق من دون في العالم العربي في القوى العاملة  للمرأة قتصاديةاإلالمشاركة  قضايامن الصعب مناقشة 

 بلة تحوالت سياسية كبيرة ودائم إلىفي تونس ومصر وليبيا واليمن لم تؤد فقط  راتفالثو .٢٠١٠منذ أواخر العام  العربية

ومع . للمرأة قتصاديةاإلو جتماعيةاإلنقاش حول الحقوق  في المجتمع وأثارت المرأةحدوث مناقشات حول دور  إلىأدّت 

ً بالنسبة  إلىالتنمية في الماضي أدّت ن برامج أ  م يتّم بعدل نهأ اإل للمرأةتحسينات في مجاالت الصحة والتعليم خصوصا

ً ب قتصاديةاإل ستغالل اإلمكاناتإ  اتإلقتصادان إالنساء والشباب.  تلك المتوفّرة لدى الكامل في العالم العربي، وخصوصا

داّلت الفقر زيادة مع إلىما أدّى مالقدرة التنافسية،  إنخفا وارتفاع معدالت البطالة، و اإلنتاجية إنخفا من تعاني العربية 

لتنمية شاملة ومستدامة ومتجذرة في العدالة  نموذج جديد إلىوالرجل. ومن هنا تبرزالدعوة  المرأةوعدم المساواة بين 

 .في العالم العربي جتماعيةاإل

                                                           
4 Gender and Labor- Women can benefit from Trade Unions?,2013, http://krytyka.org/gender-and-labor-
women-can-benefit-from-trade-unions 

http://krytyka.org/gender-and-labor-women-can-benefit-from-trade-unions
http://krytyka.org/gender-and-labor-women-can-benefit-from-trade-unions
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 يزال. وال ةإقتصادينتائج  إلىمستويات عالية من التعليم، فإن ذلك لم يُترجم  إلىالعربية وصلت  المرأة وعلى الرغم من أنّ 

ين، فال بين الجنسمساواة ما الالأ. المنطقة األدنى عالمياً على الرغم من بعض التحّسن في للمرأة قتصاديةاإلمعدّل المشاركة 

برنامج األمم المتحدة حسب تقرير  للمرأة 5فمتوسط دليل التنمية البشرية تزال من أكبر العوائق التي تعتر  التنمية البشرية

ن مجموعة التنمية المنخفضة أكبر من دليل التنمية البشرية للرجل، وتسجل بلدا % 6هو أقل بنسبة ،  2018في   اإلنمائي

من  كثرأبين الجنسين في جميع بلدان العالم  قتصاديةاإليتطلب سد الفجوة  ت التقدم الحالية، قدالوعلى ضوء معد الفوارق

 .سنة 200

 

تعليم  وتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث يعتبر اإلناثتطوراً هائالً في العقود القليلة الماضية في مجال تعليم  األردنشهد 

قد فمؤشرات المساواة بين الرجال والنساء نحو تنمية مجتمعية مستدامة.  أبرزوهو أحد  جتماعيةاإلمن أهم الحقوق  اإلناث

مليون من مجموع السكان الكلي لعام  4.7 6يهاألردنية الهاشمية حسب دائرة االحصاءات األردنفي المملكة  اإلناثبلغ عدد 

شكلت نسبة  ذكراً. كما 113ك هنال األردنأنثى في  100على أن مقابل كل  األرقام. وتدل %47.1وبنسبة بلغت   ،2017

ي الشابات ف اإلناث، في المقابل ترتفع هذه النسبة بين اإلناثمن إجمالي  % 35.6سنة  15الالتي أعمارهن أقل من  اإلناث

بيانات الجولة  وتشير .فأكثرسنة  50في العمر  %12 إلى، ثم تنخفض هذه النسبة %52.5( لتسجل 49-15الفئة العمرية )

بلغت  أكثرسنة ف 15يات الالتي أعمارهن األردن اإلناثأن نسبة األمية بين  إلى 2017الثانية من مسح العمالة والبطالة لعام 

 ..%93.1المتعلمات لنفس الفئة العمرية  اإلناث، في المقابل بلغت نسبة 6.9%

 

ن أ إلى مان عكوريإد. شارت أ 7"ية نموذجااألردنوزارة العمل  -الواقع واآلفاق  للمرأة ياإلقتصادالتمكين "وفي دراسة 

في دوائر صنع القرار عن طريق توسيع نطاق الفرص  للمرأةهو المشاركة الفاعلة  للمرأة ياإلقتصادة من التمكين أيالغ

ناصر مكاناتها لتمتلك عإتنمية نفسها وتطوير قدراتها و المرأةمن ن المشاركة تستلزم أثم والخيارات والبدائل المتاحة لها. 

ها والعمل قدراتببالنفس و حداث التغيير في مجتمعها. وتكمن مصادر هذه القوة في المعرفة والثقةإالقوة التي تمكنها من 

 .طار الجماعة وليس العمل الفرديإضمن 

 

)بما يشمل التكافؤ في الحصول  8اإلنمائية لأللفية  األهدافرغم أن العالم قد أحرز تقدما في المساواة بين الجنسين بموجب 

 .بتدائي بين البنات والبنين(، ال تزال النساء والفتيات يعانين من التمييز والعنف في كل بقعة من بقاع العالمعلى التعليم اإل

فقد  ات.فراد والمجتمعن ارتفاع معدالت بطالة الشباب في المنطقة العربية، وال سيما الشابات، يلقي عبئاً  على كاهل األإ

نه أ  2014لغربي آسيا في   جتماعيةاإلو قتصاديةاإلللجنة  9" وحلول أسباببطالة الشابات في المنطقة: "ذكر في دراسة 

 أوعن العمل  إقتصاديا، في عداد غير الناشطين 10( مليون شابة 32 ) مليون منهم 45مليون شاب، يحسب  72أصل  من

بقليل  أكثر أيمليار دوالر في السنة،  50العاطلين عن العمل. وتترتب على هذا الوضع فرصة ضائعة تقدر كلفتها بنحو 

تعليم ال"ن اللتنمية ، بعنو اإلسالميكما ورد في دراسة المؤسسة المالية الدولية والبنك  11 للبنان اإلجماليمن الناتج المحلي 

 ."التوظيف: تحقيق إمكانات الشباب العربي أجلمن 

 

فقد  2014لغربي آسيا في   جتماعيةاإلو قتصاديةاإلللجنة  12"وحلول أسباببطالة الشابات في المنطقة: "دراسة  أما في

 وفلسطين وتونس. والجدير بالذكر أن األردنفي مصر وعمل  أيارتفاع نسبة الشابات اللواتي ال يزاولن أظهرت المسوح 

وبقاء   .13األردنفي  % 2.32في مصر، و %5.49اليمن، و في % 73نسبة الشابات خارج التعليم والعمل والتدريب تبلغ 

 والمجتمعات. جسيمة باألفرادالمرتفعة، يلحق خسائر  األرقامبهذه  خارج عالم العمل المرأة

                                                           
5 http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_ar.pdf 
6 http://dosweb.dos.gov.jo/ar/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/ 
7http://www.mol.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=182, د. ايمان عكور - رئيس قسم التمكين االقتصادي 
8 https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/gender-equality 

 ،2016اسباب وحلول، : ، بطالة الشابات في المنطقة العربية8 –اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ، موجز السياسات االجتماعية 9 
E/ESCWA/SDD/2015/Brief.8 

 اسباب وحلول،: ، بطالة الشابات في المنطقة العربية8 –، موجز السياسات االجتماعية 2014 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 10 
E/ESCWA/SDD/2015/Brief.8 

  2011.تحقيق إمكانات الشباب العربي،: المؤسسة المالية الدولية والبنك االسالمي للتنمية، التعليم من أجل التوظيف11 
http://www.youtheconomicopportunities.org/sites/default/files/uploads/resource/IFCBook_A4 _.Online_Co
mplete.pdf 

 ،2016اسباب وحلول، : ، بطالة الشابات في المنطقة العربية8 –اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ، موجز السياسات االجتماعية 12 
E/ESCWA/SDD/2015/Brief.8 

13 EU, 2015, p. 56 . 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_ar.pdf
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/
http://www.mol.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=182
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/gender-equality
http://www.youtheconomicopportunities.org/sites/default/files/uploads/resource/IFCBook_A4_.Online_Complete.pdf
http://www.youtheconomicopportunities.org/sites/default/files/uploads/resource/IFCBook_A4_.Online_Complete.pdf


8 
 

 سبابألتختلف بين بلد وآخر ومن ا العربيةت بطالة الشابات في المنطقة الارتفاع معد أسبابن أوخلصت الدراسة ب 

وافق بين ، وعدم التقتصاديةاإلالمشتركة ضيق فرص العمل الجديدة، وتجاهل منظور المساواة بين الجنسين في السياسات 

 .والثقافية، وعوامل تتعلق بالقوانين وسياسات العمل جتماعيةاإليم ومتطلبات سوق العمل، وكثرة العوائق لنتائج التع

 

الربعي حول معدل البطالة في المملكة  في تقريرها العامةاإلحصاءات  حسب دائرةفي  األردنبلغت نسب البطالة في و

  وفيما يلي استعرا  ألهم النتائج: ،2019من عام  للربع األول

 البطالة:

 الربع االول من عام مئوية عن نقطة 0.6بارتفاع مقداره  (%19.0) 2019بلغ معدل البطالة خالل الربع األول من عام 

2018. 

لإلناث، ويتضح أّن معدل البطالة  (% 28.9) مقابل (% 16.4) 2019بلغ معدل البطالة للذكور خالل الربع األول من عام 

 .2018نقطة مئوية مقارنة بالربع األول من عام  1.1وارتفع لإلناث بمقدار  نقطة مئوية 0.4قد ارتفع للذكور بمقدار 

 المتعطلون:

 المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوسراد األف)بينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية 

 األخرى.مقارنة بالمستويات التعليمية  % 24.4، حيث بلغ (العلمي فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل

من إجمالي  % 45.3فأعلى، وأن  طلين هم من حملة الشهادة الثانويةمن إجمالي المتع % 54.7أشارت النتائج إلى أن 

 المتعطلين كانت مؤهالتهم التعليمية أقل من الثانوي.

لوريوس فأعلى الذكور من حملة البكا تباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين

 لإلناث. % 78.0مقابل  % 25.6

لكل  % 38.5و % 48.7المعدل  سنة، حيث بلغ 24 - 20سنة  19 - 15معدل للبطالة في الفئتين العمريتين  ُسجل أعلى

 منهما على التوالي.

، وأدنى معدل للبطالة % 21.7بلغت  أما على مستوى المحافظات فقد ُسجل أعلى معدل للبطالة في محافظة الزرقاء، بنسبة

 . %. 14.4في محافظة الكرك بنسبة بلغت 

 المشتغلون:

 سنة فأكثر. 15نسبة المشتغلين من مجموع السكان  % 28.4

 .% 64.4النسبة لإلناث  سنة، في حين بلغت 39 - 20من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية  % 60.3تركز 

 أعلى من الثانوي. % 40.3و ثانوي % 9.1وحوالي نصف المشتغلين كانت مؤهالتهم التعليمية أقل من الثانوي 

 (.لإلناث % 95.4مقابل  للذكور % 82.8)هم مستخدمين بأجر  % 85.2أظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 

 

 :(المشتغلون والمتعطلون)قوة العمل: 

 

من مجموع قوة  % 59.4حيث أن  أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس،

من  % 67.2لإلناث. كما أشارت النتائج إلى أن  % 12.6مقابل  العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية

 بين الذكور. % 23.8اإلناث كان مستواهّن التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع  مجموع قوة العمل من

 .(إلى مجموع السكانقوة العمل منسوبة )معدل المشاركة االقتصادية الخام  % 24.0

للذكور مقابل  % 54.4) %  35.1( سنة فأكثر 15قوة العمل منسوبة إلى السكان )بلغ معدل المشاركة االقتصادية المنقح 

لإلناث)، وذلك  % 15.2للذكور و  %57.4) %  36.5مقارنة مع  2019 ، وذلك للربع االول من عام(لإلناث % 15.0

 .2018 للربع االول من عام
 

ضا أساسا من األسس الضرورية الالزمة أيإن المساواة بين الجنسين ال تشكل فقط حقا أساسيا من حقوق اإلنسان، ولكن 

 رعايةلاكما أن توفير التكافؤ أمام النساء والفتيات في الحصول على التعليم، و .ستدامة في العالمإلحالل السالم والرخاء واإل

 اتإلقتصادلالقرارات سيكون بمثابة وقود  إتخاذو قتصاديةاإلفي العمليات السياسية والصحية، والعمل الالئق، والتمثيل 

 .المستدامة وسيفيد المجتمعات واإلنسانية جمعاء

 

في  لمرأةان تشارك أحتمال إلحاحا التي يواجهها العالم في مجال العمل فإالتحديات  أكثرتزال الفجوات بين الجنسين من  ال

ال تزال تشكل مصدر قلق  المرأة نوعية العمل التي قد تجدها نأحتمال مشاركة الرجل كما إقل بكثير من أسوق العمل 

اتجاهات  - جتماعيةاإلتقرير العمالة العالمية والتوقعات "هذا ما جاء في تقرير لمنظمة العمل الدولية، تحت عنوان:  رئيسي

أن الفجوات بين الجنسين في عالم العمل منتشرة ومستمرة وكبيرة. وأن التقدم  ”أهم نتائج التقرير ومن.14"2017لعام  المرأة

ق العمل سو إلى المرأةفي سد هذه الثغرات، حتى لو كان متواضعا، سيحقق فوائد كبيرة. بادئ ذي بدء، فإن فرص وصول 

                                                           
 ilo.orghttps://www.، "2017اتجاهات المرأة لعام  -العمالة العالمية والتوقعات االجتماعية "تقرير 14 
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من  %27، وأقل بنسبة %49من  بقليل أكثرعاملة العالمية في القوى ال المرأةكانت مشاركة حيث ، 2017محدودة في عام 

 ".2018معدل الرجال. ومن المتوقع أال يطرأ تغيير على هذه المعدل في عام 

 

اتجاهات  - جتماعيةاإلالعمالة العالمية والتوقعات "تقرير رادات الضريبية ويقدريأن سد الفجوة بين الجنسين يعزز اإلو

حال تحقق هذا الهدف على الصعيد العالمي، يمكن أن يحرر عائدات أنه في  15"لمنظمة العمل الدولية  2017لعام  المرأة

تريليون دوالر على الصعيد العالمي،  1.5نقدر بأن ذلك سيعود بحوالي "التقرير نفس وقد ورد في ضريبية محتملة كبيرة.

فوائد ستشهد أكبر قدر من ال والتيآسيا، معظمها في الدول الناشئة والنامية. منطقة شمال أفريقيا، والدول العربية، وجنوب 

نقطة في هذه المناطق. عالوة على هذه  50 ـأن الفجوات في معدل المشاركة بين الرجال والنساء تتجاوز ال إلىبالنظر 

فوع. أن العديد من النساء يفضلن فعال أن يعملن بأجر مد تبرز السابقة، فإن األدلة المستمدة من التقارير قتصاديةاإلالمكاسب 

يفضلن العمل بأجر مدفوع. هذا في الواقع مؤشر قوي على وجود ومن النساء خارج سوق العمل،  % 58في الحقيقة، فإن و

لعمل ما أو  المرأةومن هذه العقبات، تفضيل  ".16عقبات كبيرة تعيق حرية النساء في المشاركة بالكامل في سوق العمل

قرارها بالمشاركة في سوق العمل أو حصولها على عمل ذي جودة يتأثر بعدد كبير من العوامل بما فيها التمييز، والتعليم 

األدوار  إلىكما أن االمتثال  اإلجتماعي المرأة، ووضع األسرةغير المدفوعة، وخلق توازن بين العمل و رعايةالوأعمال 

املة ش إجراءاتوضع  إلىويدعو التقرير  .للمرأةأساسيا في الحد من فرص العمل الالئق  ضا دوراأييلعب  جتماعيةاإل

لتحسين المساواة في ظروف العمل وإعادة صياغة األدوار القائمة على نوع الجنس، بما في ذلك تعزيز األجر المتساوي 

ير غ رعايةالعتراف بواإل الجذرية للفصل المهني والقطاعي، سبابلنفس نوع العمل، ومعالجة األ المرأةبين الرجل و

المدفوعة وتخفيفها وإعادة توزيع األدوار المنزلية، وتغيير ذهنية المؤسسات لتتمكن من الحد من التمييز والعنف والتحرش 

 .والرجل في سوق العمل والقضاء على تلك الممارسات المرأةضد 

 

ليم في قطاع التع األجورفي  اإلنصاف"معمقة حول  في دراسةتوافقت نتائج المسح الميداني مع اإلحصائيات الرسمية 

عمل منظمة البالتعاون مع و األجوراللجنة التوجيهية الوطنية لإلنصاف في عدته أ ،"ية الهاشميةاألردنالخاص بالمملكة 

بين الرجال والنساء العاملين في قطاع التعليم الخاص، وتتراوح هذه  األجورمن حيث وجود فجوة كبيرة في ، 17الدولية

للموظفين  اإلجماليعلى األجر  ، وذلك بناءً األردنفي المدارس الخاصة ب %42في الجامعات الخاصة و %23الفجوة بين 

وهناك مجموعة كبيرة ومستوياتهم داخل المؤسسات التي يعملون فيها.  بغض النظر عن مؤهالتهم ومناصبهم ووظائفهم 

أن بتؤمن  جتماعيةاإلالتقاليد  نأ، ذكر سبابأهم هذه األ ومنالمثيرة لالهتمام  األرقاموالعوامل الكامنة لهذه  سبابمن األ

زيادة ن أ، وهم المعيلون الرئيسيون ألسرهم والمسؤولون عن مختلف احتياجاتها ومتطلباتها المالية وغير المالية "الرجال"

 اإلضافةب العامالت في قطاع التعليم الخاص اإلناثرواتب  إنخفا  إلىؤدي يالعر  على الطلب في سوق العمل لإلناث 

قانون و مع خل تؤثر سلبا على األداء المالي للمدارس الخاصة في المملكةوالتي ي األردن اإلقتصاداألزمات التي يشهدها  إلى

 .األجورفي  اإلنصافي من فقرات تتحدث بوضوح عن األردنالعمل 

 

هي أحد  األجورية في سوق العمل، يتبين أن فجوة األردن المرأةالكامنة وراء ضعف مشاركة  سبابوعند البحث عن األ

أن متوسط يه األردنلدائرة االحصاءات   2016الرئيسية الكامنة وراءها حيث أظهرت نتائج مسح اإلستخدام لعام  سباباأل

دينار  49بفارق  أيدينار أردني للذكر  507دينار أردني مقابل  458األجر لإلناث في القطاعين العام والخاص معاً بلغ 

جر الشهري للعاملين في ن هناك فجوة في متوسط األأ 18 2016حصاءات لعام رقام دائرة اإلأوتشير .أردني لصالح الذكر

دينار للذكور  618جر الشهري للعاملين في القطاع العام حسب القطاع  والجنس، حيث بلغ متوسط األ قتصاديةاإلالمنشآت 

 458، اما في القطاع الخاص فقد بلغ متوسط االجر الشهري  دينار أردني لصالح الذكر 84بفارق  أي ناثدينار لإل 534و

 (. 2)انظر الشكل دينار أردني لصالح الذكر 65بفارق  أي دينار لالناث 393و دينار للذكور

                                                           
 https://www.ilo.org، "2017اتجاهات المرأة لعام  -العمالة العالمية والتوقعات االجتماعية "تقرير  15 

 https://www.ilo.org، "2017اتجاهات المرأة لعام  -العمالة العالمية والتوقعات االجتماعية "تقرير 16 
ة اللجنة التوجيهية الوطني، "دراسة معمقة حول اإلنصاف في األجور في قطاع التعليم الخاص بالمملكة األردنية الهاشمية"التقرير النهائي 17 

 . منظمة العمل الدوليةو لإلنصاف في األجور
18 http://dosweb.dos.gov.jo/ar/products/jordan-in-figure2017/ 

https://www.ilo.org/
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/products/jordan-in-figure2017/
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 القطاع والجنسحسب  قتااييةاإلجر الشهري للعاملين في المنشآت متوسط األ -2الشكل 

جملة من  إلىخلص   19"ية في سوق العمل الواقع والتحدياتاألردن المرأةمساهمة "عن  د.غازي العساف وفي دراسة

ريحة ي سياسات واضحة وصتبني منها ضرورة األردنفي سوق العمل  المرأةلتعزيز دور بنيها التوصيات لصناع القرار لت

 العمل على تحفيز المؤسسات المالية إلىز الرقابة الفعلية على سوق العمل لضمان حقوقها. إضافة وتعز المرأةتدعم دور 

لمدى ترفع افي سياسات وخطط طويلة والتفكير  ،ناثإلموجه لالمشاريع لليكون لها دور أكبر في تقديم المزيد من التمويل ل

ت الي تشهد معدوالتربية والت جتماعيةاإلمن التخصصات المتعلقة بالعلوم الملتحقات بالتخصصات الصحية بدال  اإلناثنسب 

وبخاصة المرتبطة بإجازات  المرأةمراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بعمل  إلىإضافة  .اإلناثبطالة مرتفعة بين 

 اللالتدريجي بإح ستراتيجية فعلية للبدءإوضع خطة بضرورة ضا أيالصحي. كما وتوصي الدراسة  التأمينمومة وألا

ت الوافدات في بعض القطاعات وبخاصة قطاع الصناعات التحويلية. كما وأن هناك حاجة اليات محل العاماألردنت الالعام

للمهن والوظائف التي يعتبرها المجتمع غير تقليدية  المرأةمي ضخم للتوعية المجتمعية بأهمية دخول الماسة لوجود جهد إع

 .للمرأة

 

التي  20 "+20 ية الهاشمية حول التقدم المحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجيناألردنورقة موقف المملكة "وفي 

ر من في التغلب على الفق أعدتهاأمر مهم لمس إقتصاديا المرأةن تمكين أكدت أ المرأةية لشؤون األردناللجنة الوطنية  أعدتها

وتوفير بناء القدرات للمشاريع الصغيرة  ياإلقتصادهمية التمكين أخالل تزويدها بفرص مدرة للدخل، وزيادة وعيها ب

بشكل ملحوظ في المناطق المهمشه، هو نتيجة عدم توفر فرص العمل  اإلناثن ارتفاع نسبة البطالة بين أو .والتدريب
                                                           
19 http://www.mol.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=182,  
 د. غازي ابراهيم العساف،"مساهمة المرأة االردنية في سوق العمل –الواقع والتحديات"، الجامعة االردنية ,2015,
 

اللجنة الوطنية االردنيه لشؤؤون , +20 "ورقة موقف المملكة األردنية الهاشمية حول التقدم المحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين"20 

 . UN Women, 2015, المرأة
 

http://www.mol.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=182
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ار التمييز واستمرلهن تدريب المهني للالتي تواجههن وكذلك تدني مستويات الدخل وعدم توافر فرص  هوالمعيقات الثقافي

 .سوق العمل إلى وثنيها عن الدخول المرأةفي العمل يساهم على عدم تشجيع 

 

على  21"+20 ية الهاشمية حول التقدم المحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجيناألردنورقة موقف المملكة "كدت أكما 

وخاصة في القطاع الخاص وذلك بسبب عدم وجود نص في قانون العمل يستوجب تكافؤ  األجوروجود فجوة جندرية في 

سوق العمل  استمرار الفصل الجندري األفقي والعمودي فين أفي العمل المتساوي القيمة، و المرأةبين الرجل و األجور

 المرأةية لشؤون األردن وصت اللجنة الوطنيةألذا  . قتصاديةاإل المرأةأمام مشاركة  أمور تشكل مجتمعةً تحدياً كبيراً  كلها

ل المرونة ، بما يشماإلجتماعيسياسات الموارد البشرية الحساسة للنوع  إدخالبرفع الوعي بين النساء بشأن حقوق عملهن و

في  المرأةوكذلك توسيع مجال فرص التدريب المكرس لدمج  .ساعات العمل، والعمل بدوام جزئي والعمل من المنزل في

طاع العام وسائل للتعاون بين الق إيجادبتكار والتكنولوجيا والتأكيد على سوق العمل، ومساندة المسارات المهنية في حقل اإل

 التي تواجه التمييز في العمل.  للمرأةشكاوى  نظام انشاءوبطريقة فعّالة  اإلناثصفوف  معالجة البطالة في أجل والخاص من

 

تحقيق  أجل في السنوات األخيرة، أجريت العديد من التعديالت التشريعية مننه أأعاله وقد ذكرت نفس ورقة الموقف 

سري، واألحوال الشخصية، والمشاركة  من العنف األ لحمايةالمتعلقة با، بما في ذلك القوانين المرأةالمساواة بين الرجل و

 .2013في المجالس المحلية في عام  % 35.9وفي مجلس النواب  % 12 إلى المرأةالسياسية. وقد زادت نسبة مشاركة 

 .22سي من الممثلين في السلك الدبلوما % 18.4من المناصب الوزارية وتشكل  % 18حوالي  المرأةوتشغل 

 

، فال تزال الفكرة السائدة عن  23نتخاباتاالفي  المرأةعلى الرغم من اعتماد كوتا نه أكدت ورقة الموقف السابقة نفسها أو

ً تعزى الفجوة الجندرية ن أو .درةً على تولي المهام القياديةاأقل ق أنها ، سواء من قبل الرجال أو النساء، هيالمرأة  إلى غالبا

 المرأةكما تفتقر  .العام هو مجال يهيمن عليه الذكور أن الشأن في السياسة وتعتبر المرأةالتقاليد واألعراف التي تقيد مشاركة 

 ،العلياية غائبة عن المناصب القياد المرأةتشارك في الحياة العامة والسياسية. ال تزال  كي قتصاديةاإلستقاللية اإل إلى عموماً 

ية لشؤون األردناللجنة الوطنية  صتأو. لذلك صناعة القرار أن تؤثر على عملية مقدورها إن وجدت فيها، فليس في أو

صنع  على المشاركة في عملية قتصاديةاإلو جتماعيةاإلمن كافة األعمار والخلفيات  المرأةحث  بضرورة ورقتهافي  المرأة

ضمان كدت على أو .ةأيالمالية المرصودة لهذه الغ التدريبية والمساعداتالمجاالت، وذلك من خالل الفرص  القرار في كافة

تكاتف ووجوب  .والخاصة التوظيف، والترقية، والتدريب في المؤسسات العامة إجراءات وجود مبدأ الفرص المتكافئة في

 .إليها كصانعة قرار وقيادية النظرو المرأةب النهو  أجل عمل القطاع العام والخاص من

 

جراء تعديل على عدد من النصوص إ إلى األردنوالحركة النسائية في  المرأةية لشؤون األردنلطالما دعت اللجنة الوطنية 

ي، ألردناوتقو  حقوقها اإلنسانية في قانون األحوال الشخصية، وقانون الجنسية، وقانون العقوبات  المرأةضد  التي تميز

 .الخدمة المدنيةونظام  وقانون التقاعد، وقانون العمل

 

 مل على، والعللمرأةالوطنية  اإلستراتيجيةإعداد كان   المرأةية لشؤون األردنالمهام التي أنيطت باللجنة الوطنية  أبرزومن 

لرسمية ا تحديثها وتطويرها، ومتابعة تنفيذها وتقويمها، بشكل دوري من خالل تقديم المشورة والخبرات الفنية للمؤسسات

كل ما  م، وتقيياإلجتماعيواألهلية ذات العالقة، ومتابعة التقارير الدورية المقدمة إليها وتحليلها باستخدام منظور النوع 

واجه ت لقياس مدى التقدم، ودراسة الصعوبات والمشاكل التي اإلستراتيجيةأنجز ومقارنته بالمؤشرات المعتمدة عند إعداد 

 .الحلول لها بالتعاون مع المؤسسات المعنية إيجادمل على والع اإلستراتيجيةتنفيذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
اللجنة الوطنية االردنيه لشؤؤون , +20 "إعالن ومنهاج عمل بيجينورقة موقف المملكة األردنية الهاشمية حول التقدم المحرز نحو تنفيذ "21 

 . UN Women, 2015, المرأة
 

, اللجنة الوطنية االردنيه لشؤؤون المرأة, +20 ورقة موقف المملكة األردنية الهاشمية حول التقدم المحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين22 
2015 ,UN Women . 

, اللجنة الوطنية االردنيه لشؤؤون المرأة, +20 األردنية الهاشمية حول التقدم المحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجينورقة موقف المملكة 23 
2015 ,UN Women . 
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 :المحاور اآلتية 24( 2015 - 2012لألعوام )  األرينفي  للمرأةالوطنية  اإلستراتيجيةقد تضمنت ول

 

 :(، ويتضمن عدة مجاالت، هيجتماعيةاإل لحماية)األمن اإلنساني وا اإلجتماعيل: التمكين والمحوراأل -

 .قبل التعليم العالي والتعليم العالي والتدريب المهني( والتعليم ) المرأة .1

 .والصحة المرأة .2

 .المرأةالعنف ضد  .3

 والبيئة والتغير المناخي. المرأة .4

 .كبيرة السن المرأةالمعّوقة، و المرأةوالتحديات الخاصة، ويتضمن  األساسيةذات الحاجات  المرأة .5

في المناصب القيايية ومواقع  المرأةوالمشاركة في الحياة العامة. وتضمن  للمرأةالمحور الثاني: التمكين السياسي  -

 .صنع القرار

 مرأةالسيدة األعمال، و المرأةالعاملة، و المرأة، ويتضمن الفئات التالية: للمرأة ياإلقتاايالمحور الثالث: التمكين  -

 .المعيلة لألسرة المرأةالفقيرة، و المرأةفي العمل غير المنظم، و أوالعاملة من المنزل 

 

 (2015 - 2012) لألعوام األردنفي  للمرأةالوطنية  اإلستراتيجيةحسب ما ورد في  وشهدت المملكة خالل األعوام الماضية

، والتي عملت جميعها على رفع نسبة تمثيل النساء في مختلف مواقع المرأةحراكاً واسعاً من قبل المنظمات المعنية ب 25

رات صال الكفؤات والقاديالسعي إل إلىعبر حصد مقاعد عن طريق التنافس، إضافة  أوصنع القرار سواء من خالل الكوتا 

مزيد وتحديث التشريعات الالزمة لتحقيق ال المرأةمكتسبات وحقوق  لحمايةعلى تشكيل قوة ضاغطة في المجالس المختلفة، 

 . من التقدم لها

 

بلوغ نسبة مشاركة النساء في المجالس الوطنية  إلىإال أن هذه اإلنجازات ما زالت دون الطموح الوطني الذي يهدف 

المشاركة  تحقيق إلىكحد أدنى وبشكل تدريجي وصوالً  % 30نسبة والمحلية ومختلف مواقع صنع القرار بما ال يقل عن 

 .دق عليهاوالقرارات الدولية التي صا تفاقياتاإلب األردنالدستوري والتزامات  المساواةمناصفة بين الجنسين تحقيقاً لمبدأ 

 

ية لشؤون األردناللجنة الوطنية  أعدتها( التي  2015 - 2012لألعوام )  األردنفي  للمرأةالوطنية  اإلستراتيجيةوحسب 

قد تم تعديل قانون نه أذكر في مجلس النواب، و % 10.8، 26في مجلس األعيان % 11.7  المرأةفقد بلغت مشاركة   المرأة

 . وفي وظائف الفئة% 12.4، وفي السلطة القضائية   % 20عوضاً عن  % 25لتصبح النسبة المخصصة للنساء  البلديات

 ، وفي مجالس% 8.5الصناعة ، وفي غرف % 1.3في غرف التجارة  المرأةتتجاوز نسبة تمثيل  لم. بينما %8العليا 

وفي  عدا عن المشاركة المحدودة للسيدات في مجلس الوزراء % 29.1بنسبة السياسية  األحزاب. وفي %4.9ابات النق

 .اللجان المعنية برسم السياسات في مختلف القطاعات والمجاالت

 

أهمية العمل الجاد لتحقيق زيادة ( على  2015 - 2012لألعوام )  األردنفي  للمرأةالوطنية  اإلستراتيجيةلقد تم التأكيد في 

هدف العام الذي يتمثل بال في مختلف نواحي الحياة العامة وتطوير قدراتها لتحقيق الهدف الرئيسي الكاملة المرأةمشاركة 

سبة ن إلىبشكل تدريجي ومدروس  لوصولها إمرأة أردنية فاعلة ومتمكنة في مواقع صنع القرار، وفرصة متاحةوهو  العام

ات والقطاع القرارات في مختلف السلطات إتخاذفي جميع مواقع رسم السياسات و كحد أدنى وذلك % 30تمثيل ال تقل عن  

 (.3)انظر الشكل  وفي مختلف المجالس والهيئات المنتخبة والمعيّنة

                                                           
 ( 2015 - 2012) االستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن لألعوام 24 

 ( 2015 - 2012) االستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن لألعوام  25 

 ( 2015 - 2012) االستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن لألعوام 26 
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 (2015 - 2012لألعوام )  األرينفي  للمرأةالوطنية  اإلستراتيجيةفي  المرأةمؤشرات من نسب تمثيل  - 3شكل 

دراسات استعرا  بعض الب نقومفي النقابات العمالية، وفي هذا اإلطار س المرأةهنالك ندرة في الدراسات التي تناولت واقع 

 واننبعراسات على المستوى الوطني ذات العالقة دراسة من الدو .موضوعات ذات عالقة به أوالتي تناولت هذا الموضوع 

 إلىهذه الدراسة طرقت تذ إ .لحيدر رشيد 27"العاملة ودوره في تطبيق التشريعات العمالية للمرأةالتدريب النقابي  أهمية"

 جتماعيةإلا العاملة والنقابية والمسؤوليات العائلية المرأةلظروف  تالنقابية القيادية، وتعرض المرأةالنقابية و المرأةبين  الفرق

ي للرجل أهمية من التدريب النقابأكثر العاملة للمرأةبالنسبة  على أن التدريب النقابي يعتبر راسةالمنوطة بها، وقد أكدت الد

عتبر ضرورة العاملة ي للمرأةن التدريب النقابي أالمجتمعات العربية. و في المرأةوذلك بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها 

لتشريعات ا في تطبيق المرأةأن مساهمة  كماأيضا، تعديلها لألفضل  أجلالتشريعات العمالية بل من  شرح أجلليس فقط من 

والتنفيذية وزيادة مشاركتها في النشاط  ها في الحياة العامة وفي السلطتين التشريعيةرالعمالية وتعديلها يتطلب زيادة دو

 .وحصتها في العمل ياإلقتصاد

 

أن إمكانية إنشاء فيها  رذك، 28"ن تستفيد النساء من النقابات العمالية؟أهل يمكن  –الجندر والعمل "وفي دراسة بعنوان 

ياق في سالعمل والعالقات مع أرباب العمل تأثير أكبر على ظروف  للمرأةالنقابات هي أحد الحلول التي يمكن أن يكون 

الب. تحقيق المط أجلفعالية من  جراءاتاإل أكثرالجماعية واحدة من  جراءاتقد تكون اإلو، النيوليبرالي القاسي اإلقتصاد

ير التغي إدخالالقوة وفي تحدي أنظمة  للغايةناجحة  تكون الجماعية جراءات، اإلمن المنظور التاريخي والجغرافي أنهذ إ

لمعهد  29"اإلجتماعيالنوع منظور اليب والممارسات الجيدة لتعميم العمال: األسالنساء في نقابات " دراسة قدمتو اإلجتماعي

وتولي  المرأةمختلفة لمشاركة الا يامزال ،2006التي نُشرت في عام تحاد األوروبي للبحوث والتعليم والصحة والسالمة واإل

النساء كمجموعة مهمشة أن يكون لها صوت في المنظمات طالبت الدراسة  بدء،النساء مناصب قيادية في النقابات. بادئ ذي 

لرئيسية مشاكل امعالجة ال أجلمشاركة النساء في النقابات من  إلىهناك حاجة  ثانياً، أنهتمثيل جميع العمال.  إلىالتي تهدف 

ً  نه. أل، والتحرش الجنسي وغيرهاالدخل، وإجازات األمومة إنخفا مثل   في وقتكان أسواق العمل  المرأةول ، دختاريخيا

 .، ولم تكن أوضاعها مستقرة أبداً بما يكفي للمطالبة بمزيد من التغييرات في مكان العملعن الرجالمتأخر

                                                           
 .2010، حيدر رشيد، "أهمية التدريب النقابي للمرأة العاملة ودوره في تطبيق التشريعات العمالية"27 

28 Gender and Labor- Women can benefit from Trade Unions?, http://krytyka.org/gender-and-labor-women-
can-benefit-from-trade-unions 
29 Dean, Homa. Women in trade unions: methods and good practices for gender mainstreaming. Brussels: 
European Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety, 2006. 

http://krytyka.org/gender-and-labor-women-can-benefit-from-trade-unions
http://krytyka.org/gender-and-labor-women-can-benefit-from-trade-unions
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 30 "ات وقيادتها في النقاب المرأةتعزز نشاط  السبع التي ستراتيجياتعرف انني اقدر على هذا العمل واإلأنا أ"تقرير وذكر

 استخدم الباحثون اذ عتمد على البحث النوعياوهو  في واشنطن /امريكا ، المرأةمن قبل معهد أبحاث سياسات  الذي نشر

قرير على المقدمة في هذا الت ستراتيجياتاإلت ستند او المقابالت المتعمقة الستكشاف تجارب النساء في النقابات العمالية

ألولى هي معالجة ا اإلستراتيجية: السبعة التي اقترحتها الدراسة ستراتيجياتواإلوتفسيراتها لواقع النقابة.  تجارب النساء

 جزء كبير من أنها)رغم  المرأةال يُسمع صوت  أنه، اذ ة في نقابات العمالكل السلطافي هي للمرأةالحقيقية  ولوياتاأل

 لىإاألطفال وإجازة األمومة والتحرش الجنسي وما  رعايةمثل  ،مختلفة عن التي يواجهها الرجال النقابات( ولديهم مشاكل

ما أل النقابات العمالية. اتمثيل مالئم في هيك إلىتحتاج  نهاإف، على النحو الواجب المرأةمعالجة مصلحة  أجلذلك، ومن 

ة على تمكين ستراتيجيتان الثالثة والرابعوتركز اإل برنامج توجيه وتدريب للنساء.ضرورة وجود فهو  –الثانية  اإلستراتيجية

ستمثل هذه المجموعات مصلحة  نسائية حيثالمناصب القيادية من خالل إنشاء مجموعات عمل  إلىالنساء من الوصول 

إدراك  لىإضاً أيتحتاج  المرأةن إ -الخامسة  اإلستراتيجيةووتتأكد من تعميم مطالب النساء في جدول أعمال النقابات.  المرأة

قادرات على العديد من النساء لديهن مهارات تنظيمية وهن ، اذ ان قد تساهم في نقابات العمال ات متعددةأن لديها مهار

شطة ـأفي  للمشاركةللنساء هي توفير خيارات مرنة فالسادسة  اإلستراتيجيةاما . ن بهمعلى العمل الذي يقتوجيه تركيزهن 

 هناتبدوام كامل بسبب مسؤولي متفرغات ، ال تستطيع النساء أن يكنتفي كثير من الحاال أنهاذ النقابات العمالية. وعمل 

عض النقابات العمالية أن تكيف ب يجب علىلذلك ن المشاركة. دومع ذلك ير، (والعائليه يةالمنزل تكون فيماخرى )غالباً األ

 هنجداوتلب تتط عدمأو  لهن األطفال رعايةال توفير على سبيل المثوذكر التقريرمع أنماط حياة النساء. م ءتها للتتالأنشط

كون أن ت إلىتطمح  يةنقابات العمالهذه الإذا كانت  المرأةاالعتراف باحتياجات  للنقابات المهم جدا من نهأل في كل اجتماع

عض الدعم سوف مع ب النساء ألنهحشد كيفية على للنساء النقابيات األخيرة هي توفير التدريب  اإلستراتيجيةوشموالً.  أكثر

 .حقوقهن أجلوتكافح من  بويتتحدى النساء الهيكل اال

 

الذي قامت كل   2018 في 31"العام لنقابات العمال لإلتحاد )الجندر( اإلجتماعيالتدقيق التشاركي في النوع وفي تقرير" 

ثة يرتبط بثال للمرأة قتصاديةاإلان ضعف معدل المشاركة  ذكر، من ناديه شبانه ورنده نفاع بدعم من مؤسسة آدم سميث

ال، طفاال رعايةاوية، وعدم وجود أماكن لعدم تكافؤ الفرص المقترن بأجور منخفضة أو غير متس هي عوائق هيكلية رئيسية

ي بدوره يؤثر على والذ اإلقتصادفي  المرأةركة حيث تشكل هذه العقبات حاجز أمام مشاة النقل العام. وضعف منظوم

 .في تولي مناصب قيادية النقابات العمالية أو إلىنتساب اال سواء فيمشاركتها 

 

أن من   ، 32 2018في "العام لنقابات العمال لإلتحاد)الجندر(  اإلجتماعيفي النوع التدقيق التشاركي "ضا ذكر تقرير أيو

ان هناك  لىإالنساء النقابيات صعوبة حشد نشاطهن في النقابات وتعزيز قيادتهن. واشار التقرير أهم العقبات التي تواجه 

ج العمل وما يترتب عليه من نتائ أصحابالتي يشترك فيها الرجال والنساء على حد سواء، مثل الخوف من  قضايابعض ال

بطة بثقافة العيب المرت يرتبط هذا التخوفذكر بان تزداد حد تها حسب الجندر. و قضاياهذه ال اننتيجة العمل النقابي، و

 هايعدم الوعي الكافي بأهمية النقابات وبفوائد العضوية واالنتساب ال إلى باإلضافةنقابات أو أحزاب سياسية،  إلىباالنضمام 

 .اهميتهوأبالنقابات  المرأةعدم معرفة ثر على أمما  النقابية ولوياتفي إطار األ المرأةوكذلك غياب حقوق  عند النساء

 :األرينالنقابات في .3

لغةً تعني الرئاسة وهي على وزنها )بكسر األول ال بفتحه( ويقال لكبير القوم نقيباً أو رئيساً أو عقيداً. ومن في ال كلمة النقابة

لذوي المهن  اتحاد أوجمعية  أو  رابطة أو نقيب المعلمين وسواهما، وعلى ذلك تم تأسيس طباءاألهنا جاءت تسمية نقيب 

ام االنتخابات نظ هناك على سبيل المثالف والحرف سميت )نقابات(. وللنقابات أنظمة داخلية هي بمثابة دساتير يتم اتباعها.

لى تنظيم ممارسة المهنة، بينما والنقابات المهنية بالدرجة األ مهماتتكون . وواالنتساب ي النقابات وآلية الترشيحف

 .بالدفاع عن حقوق أعضائها العماليةالنقابات  تهتم

 

 

 

                                                           
30 Caiazza, Amy. "I Knew I Could Do This Work. Seven Strategies That Promote Women’s Activism and Leadership 
in Unions", Washington, DC: Institute for Women’s Policy Research, 2007. 

، مؤسسة آدم سميث الدولية، نادية شبانه ورنده نفاع، آذار "لالتحاد العام لنقابات العمال( الجندر)التدقيق التشاركي في النوع االجتماعي  "31 

 . ، االردن2018مارس 

دم سميث الدولية، نادية شبانه ورنده نفاع، آذار ، مؤسسة آ"لالتحاد العام لنقابات العمال( الجندر)التدقيق التشاركي في النوع االجتماعي  " 32 

 . ، االردن2018مارس 
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فإن وجود نقابات عمال قوية ومستقرة هي في مصلحة العمال وأرباب العمل. اذ ان النقابات العمالية  األردن،م مثل في بلد نا

 أنهاذ  قاباتالمختلفة للن األهدافساعد العمال في زيادة قدرتهم التفاوضية الجماعية وفي تحقيق ت السليمة القويةالمهنية  أو

كل العمل بش أصحاب جابا علىأيصاحب العمل والموظف والتي ستنعكس الضروري الحفاظ على عالقات جيدة بين  من

، ويمكن أن يمتنع العمال عن مع جميع العمال من خالل النقابة كبير إذا كانت هناك نقابات قوية حيث يمكنهم التواصل

، فإن وجود نقابة مهنية سليمة أمر رابات غير المبررة عالوة على ذلكم ومنعهم من اإلضالمطالب الباهظة ويتم ضبطه

 ضروري ألداء ديمقراطية صناعية سليمة.

 

ة في الحياة العامة ومؤسسات المجتمع المدني من أهم مظاهر اعلفي الوصول للمواقع القيادية ومساهمتها الف المرأةأن نجاح 

 2015 ملعا ، حيث اشار التعداد العامصادر عن دائرة االحصاءات العامةالحسب التقرير  المملكةالعدالة بين الجنسين في 

 في مجالس النقابات المهنية. % 8 إلى، بينما انخفضت النسبة % 36في النقابات المهنية بلغت  عضاءاأل اإلناثأن نسبة  إلى

 لنفس الفترة الزمنية. في عضوية النقابات العمالية % 21ما نسبته  اإلناثكما سجلت 

 

 المرأةان تواجد  اشارت د. هيفاء حيدر 33"والشباب في العمل النقابي  المرأةنحو تعزيز مشاركة " ورقة تقدير موقفوفي 

نع القرار مواقع ص إلىالفرص أمامها قليلة وتواجه العديد من العقبات للوصول ان في المواقع النقابية القيادية ضعيف، و

تم التأكيد  والشباب حيث المرأةاالن أفضل من السابق في اللجان والهيئات وتشكيالت لجان  المرأةلكن تواجد وفي النقابات، 

األقسام وتولي مناصب قيادية في مواقع العمل لكن هذه القدرات  إدارةفي مجاالت  المرأةفي الورقة أن هناك أدوار أخذتها 

 الهيئات القيادية للنقابات. واالمكانيات لم يتم عكسها من خالل التواجد في

 

تقارير "حسب  34حراكات عمالية مكثفة عبرت عن نفسها باحتجاجات عمالية متنوعة 2006منذ عام  األردنشهد 

 عدوب أنهوالمعلوماتية، اذ  قتصاديةاإل، الصادر عن مركز الفينيق للدراسات "2017و  2010االحتجاجات العمالية في عام 

الناظم للنقابات العمالية  ، ما زال اإلطار التشريعيالحراكات العمالية الجديدةهذه ة أيمن عشر سنوات على بد أكثرمرور 

الصادر عن مركز الفينيق للدراسات  35 "2018 األردنحرية التنظيم النقابي في ”وذكر تقريردون تغيير.  األردنفي 

عشر من قانون العمل  هي السمة الغالبة في الفصل الحاديما زالت القيود غير الدستورية والمعلوماتية ، ان  قتصاديةاإل

تسوية النزاعات العمالية  العمل والفصل الثاني عشر الذي ينظم أصحابي، والذي ينظم نقابات العمال ونقابات األردن

قوننة التنظيم  باتجاه أن نظام الخدمة المدنية لم يتم تعديله إلىعلى ما هي عليه دون تغيير، إضافة بقيت حيث الجماعية 

العاملين في القطاع  ما زال يتجاهل موضوع حق أنه، اال 2018و  2017تعديله مرتين في عام النقابي، رغم قيام الحكومة ب

 .ل نقابات عماليةيالعام في تشك

 

 قتصاديةاإل، الصادر عن مركز الفينيق للدراسات 36"2017و  2010تقارير االحتجاجات العمالية في عام " وحسب

 2010التي تناولت االحتجاجات العمالية في السنوات األخيرة، فإن االحتجاجات العمالية التي تم تنفيذها ما بين والمعلوماتية 

حجم التراجع في أوضاع  إلىالذي يؤشر  األمر ،احتجاجا عماليا 4000دت بشكل ملفت وبلغت ما يقارب أيتز 2017 -

جانب تنامي حالة عدم التوازن في العالقة ما بين أطراف عالقات اإلنتاج المتمثلة في وزارة العمل  إلىالعاملين، هذا 

العمل في القطاع الخاص، إذ أن ممثلي العمال من النقابات العمالية كانوا الطرف  أصحابوالنقابات العمالية المعترف بها و

، وعلى اتساع ظاهرة االنتهاكات واالعتداءات على الحقوق األضعف، وانعكس ذلك بشكل سلبي على حقوق العاملين بأجر

في العمل، ولم تتمكن وزارة العمل من ضمان تمتع جميع العاملين وخاصة في القطاع الخاص بالحقوق العمالية  األساسية

 .المنصوص عليها في قانون العمل األساسية

 

ة حق التنظيم أيالحرية النقابية وحم حول 87دولية رقم  لم يصادق على اتفاقية منظمة العمل ال األردنوبالرغم من أن 

ص وفق ما جاء في نصو ،وأخذ مضامينها بعين االعتبار عند وضع التشريعات الوطنية ملزم بتطبيقها أنه، اال 37النقابي

والذي تشكل حرية التنظيم واالعتراف الفعلي  38 ”في العمل األساسيةللمبادئ والحقوق  إعالن منظمة العمل الدولية“

يتين، االتفاق إلى منظمة العمل الدوليه ولضمان هذا الحق أشار اعالن لى هذه الحقوق والمبادئ،أو بالحق بالمفاوضة الجماعية

                                                           
 . هيفاء حيدر، اللجنة الوطنية االردنية لشؤون المرأة. ، اعداد د"نحو تعزيز مشاركة المرأة والشباب في العمل النقابي "ورقة تقدير موقف 33 
  .2017و  2010مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية، برنامج المرصد العمالي األردني، تقارير االحتجاجات العمالية في عام 34 
 watch.net/ar/paper/20401-http://labor،   2018حرية التنظيم النقابي في األردن  تقرير 35 
       .2017و  2010مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية، برنامج المرصد العمالي األردني، تقارير االحتجاجات العمالية في عام 36 

37 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b056.html,جامعة , مكتب حقوق االنسان , اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي
 مينسوتا

يتضمن  ،1998إعالن منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق األساسية في العمل اصدرته منظمة العمل الدولية في شهر حزيران من عام 38 

والقضاء على جميع اشكال العمل بالسخرة او حرية التنظيم واالعتراف الفعلي بالمفاوضة الجماعية : اربعة حقوق ومبادئ اساسية للعمل تشمل

 .االكراه والقضاء الفعلي على عمل الطفال والقضاء على التمييز فيما يتعلق بالعمالة والوظيفة

http://labor-watch.net/ar/paper/20401
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. إذ جاء في 39 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية 98حق التنظيم واالتفاقية  ةأيبشأن الحرية النقابية وحم  87اتفاقية 

ذات  تفاقياتاإلحتى ولو لم تصادق على  عضاءأن الدول األ (العمل الدولية منظمة ) تعلن المنظمة"مقدمة هذا االعالن 

يقها بحسن وتعزيزها وتطب األساسيةوعضويتها في المنظمة باحترام المبادئ المتعلقة بالحقوق  العالقة، ملزمة بحكم انتمائها

عضوا في منظمة العمل الدولية فهو ملزم  األردنوعليه وألن  . 40"(منظمة العمل الدولية دستور )نية وطبقا للدستور

 . 87الحق في حرية التنظيم كما جاءت في نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  بموجب ذلك باحترام

 

ذكر ، 41 والمعلوماتية قتصاديةاإلعن مركز الفينيق للدراسات ، الصادر 2017و 2010 وفي تقارير االحتجاجات العمالية

على اتفاقية  1966قد صادق في عام  األردن، كان ( 87اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ) جانب االتفاقية أعاله إلىو أنه

ي فالتنظيم والمفاوضة الجماعية، وهي االتفاقية الثانية الضامنة للحق والمبدأ األول  بشأن حق 98منظمة العمل الدولية رقم 

عيد ة أعمال تمييزية علي صأية كافية من أيتوفر للعمال حم"وتتلخص مضامين هذه االتفاقية على  اعالن المبادئ المذكورة،

نقابة  لىإجعل استخدام العامل مرهونا بشرط أالّ ينضم "، وحظرت االتفاقية "المساس بحريتهم النقابية استخدامهم تستهدف

ابية ة وسيلة أخرى بسبب عضويته النقأيفصل العامل أو اإلجحاف به ب"ضا أيوحظرت  "عن عضويته النقابية أو أن يتخلى

 ةأية كافية من أيالعمل حم أصحابتوفر لمنظمات العمال و"جانب نصها على  إلىهذا  "ه في أنشطة نقابيةإشتراك أو

واء س الئها أو أعضائها،تصرفات تمثل تدخال من بعضها في شؤون بعضها اآلخر سواء بصورة مباشرة أو من خالل وك

النقابي،  . وهذه االتفاقية تضمن في جانب منها حق التنظيم42"استهدف هذا التدخل تكوينها أو أسلوب عملها أو إدارتها

  .ا كان نوعها بسبب انتماءاتهم ونشاطاتهم النقابيةأياشكال عقابية  يبتأكيدها على حظر تعر  العمال أل

 

ي المعمول به، تقيد بشكل كبير حق ممارسة حرية التنظيم النقابي، مخالفة بذلك مضامين األردننصوص قانون العمل إن 

والثقافية، مع  ةجتماعياإلو قتصاديةاإلي والعهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق األردنالدستور 

منظمة العمل الدولية ذات العالقة،  تفاقياتانب مخالفتها إلج إلى، 2006ية منذ عام األردنأنهما جزء من المنظومة القانونية 

 لىإأنفسهم مدفوعين  األردنبالعمل، لذلك وجد اآلالف من عمال  األساسيةواعالن منظمة العمل الدولية للحقوق والمبادئ 

 تفاقياتإلاالمعاهدات و ي وقاعدة سمواألردننصوص الدستور  إلىاستنادا )سميت المستقلة( وذلك انشاء نقابات عمالية جديدة 

اه ية الدولية تجاألردنالدولية المصادق عليها ، بغض النظر عن درجة تخلف هذه التشريعات عن مواكبة التزامات الدولة 

 .ياألردنالقانون االنساني الدولي، والحاجات الملحة للمجتمع 

 العمالية: ت. النقابا1.3

حكام أتنظيم مهني عمالي يُشكل وفق  أنهاب ،1996لسنة  8رقم  ياألردنحسب قانون العمل  تم تعريفها 43النقابة العمالية

مصالحهم  رعاية، ورفع مستوى معيشتهم و44فضل للعمالأهداف النقابات العمالية تحقيق حياة أي ومن األردنقانون العمل 

والعمل على تحسين عالقات وظروف العمل وشروطه بما في ذلك اجراء المفاوضات الجماعيه وتمثيل العمال في 

 تخاذإوالمهني والثقافي للعمال وتعزيز مشاركتهم في  اإلجتماعيو ياإلقتصادالمؤسسات والعمل على رفع مستوى الوعي 

  .بذلكالقرارات المتعلقة 

 

مقره عمان ويتمتع بشخصية اعتبارية  45(األردنتأسس اتحاد نقابي عمالي تحت اسم )االتحاد العام لعمال  1954وفي عام 

ورفع الكفاءة  ديةقتصااإله واإلجتماعيوتحقيق التنمية  ضل للعمال ولرفع مستوى معيشتهمأفتحقيق حياة  إلىمستقله ويهدف 

 ألردنااالتحاد العام لعمال  ة الحقوق والحريات النقابية. وتنضوي تحتأيجانب دعم النهج الديموقراطي وحم إلىاالنتاجيه 

 نقابة عمالية. 17

                                                           
39 ILO convention 98 on Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949, Articles: 1 and 2. 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C098 
 
40 ILO Declaration on fundamental principles and rights at work, https://www.ilo.org/declaration/lang--
en/index.htm 

  .2017و  2010مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية، برنامج المرصد العمالي األردني، تقارير االحتجاجات العمالية في عام  41 
42 ILO convention 98 on Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949, Articles: 1 and 2. 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C098 
 

 . 2المادة  -وتعديالته، الفصل االول 1996( لسنة 8قانون العمل االردني رقم )43 

 نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل.-وتعديالته، الفصل الحادي عشر 6199( لسنة 8قانون العمل االردني رقم )44 

 . 1، المادة رقم 2012النظام الداخلي لالتحاد العام لنقابات عمال االردن،45 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C098
https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C098
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ووزارة العمل وهي الجهة  1996لعام  8هو قانون العمل رقم  األردنالعام لنقابات عمال  لإلتحادالقانوني الحالي  اإلطارإن 

ط في الجديدة، والتوس عضاء، من حيث تسجيل النقابات األالعماليةد العام وجميع النقابات الحكومية التي تتابع االتحا

 .العمل والنقابات أصحابالنزاعات الناشئة بين 

 

نظامه الداخلي من  10المادة رقم  من مؤتمر عام ومجلس مركزي ومكتب تنفيذي حسب  األردناالتحاد العام لعمال ويتكون 

في االتحاد  17للنقابات ال  اإلداريةالهيئات  أعضاءهو السلطة العليا في االتحاد ويتكون من  46والمؤتمر العام  2012لعام 

وكان آخر  47لكل نقابة بما فيهم عضو المكتب التنفيذي وينعقد كل خمس سنوات في الدورة العادية أعضاءبواقع تسعة 

 لإلتحادرسم السياسة العامة  48ومن اختصاصات المؤتمر العام .2020والمؤتمر القادم سيكون في  2015مؤتمر عقد في 

 .عضاءباغلبية ثلثي األ لإلتحاداعفاءهم وتعديل النظام االساسي  أووانتخاب الرئيس ونائبه 

 

بما فيهم عضو  اإلداريةالهيئات  أعضاءمن  أعضاءيتكون من ممثلي النقابات بواقع سته  49 لإلتحادوالمجلس المركزي 

بمناقشة تقرير نشاط  51. ويختص المجلس 50المكتب التنفيذي وينعقد المجلس في دورته العادية مرة كل سنة في شهر نيسان

قة بثلثي اعضائه والمواف اإلداريةالمكتب التنفيذي فيما بين دورتي المجلس وفض النزاعات النقابية ودراسة التقارير المالية و

 في المحافظات بناءا على اقتراح المكتب التنفيذي. لإلتحادمكاتب  أوعلى انشاء فروع 

 

ل أوويجتمع بصفة دورية مرة كل شهر وينتخب في  17ال  العماليةفيتكون من رؤوساء النقابات  52اما المكتب التنفيذي

واالعالم واالمين العام  االمين العام المساعد للعالقات الخارجية واالمين العام المساعد للتثقيف والتدريب 53اجتماع له

والشباب وامينا للصندوق. ومن الجدير بالذكر ان  المرأةالمساعد للعالقات الداخليه والتنظيم واالمين العام المساعد لشؤون 

والشباب  لمرأةااالمين العام المساعد المنتخب لشؤون فإن  التنفيذي،بسبب عدم وجود تمثيل للنساء النقابيات في المكتب 

وانتخاب االمناء المساعدين وانتخاب ممثلي  لإلتحادتنفيذ السياسة العليا  54ومن اختصاصات المكتب التنفيذي رجال.يكون 

المؤسسات التي يشارك فيها االتحاد وتنسيب انشاء فروع  إدارةاالتحاد للمؤتمرات  والندوات والدورات وعضوية مجالس 

 في المحافظات. لإلتحادفتح مكاتب  أو

 

 جماعية اتفاقية 34ة اليوم بحسب وزارة العمل يالغ 2018ة يامن بد األردنالتي وقعتها النقابات في  تفاقياتاإلبلغت عدد وقد 

 أوالعمل من جهة ومجموعة عمال  أصحابنقابة  أواتفاق خطي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب العمل وهو )

 فيها النقابات التالية: تشاركو( النقابة من جهة اخرى

 النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية. 

 النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج. 

 النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة. 

 النقابة العامة للعاملين في النقل البري. 

 النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة.  

 النقابة العامة للعاملين في البناء. 

 النقابة العامة للعاملين في الكهربا. 

 قابة العامة للعاملين في الطباعةالن. 

 النقابة العامة للعاملين في التصوير والورق. 

 النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية والصناعات الدوائية. 

 شخص في النقابات المختلفة. 23351المستفيدين منها  عددوبلغ دينار أردني،  35058000 وبلغت تكلفتها

                                                           
 .  11، المادة رقم 2012النظام الداخلي لالتحاد العام لنقابات عمال االردن،46 
 . 13، المادة رقم 2012االردن،النظام الداخلي لالتحاد العام لنقابات عمال 47 

 . 21، المادة رقم 2012النظام الداخلي لالتحاد العام لنقابات عمال االردن،48 

 71، المادة رقم 2012النظام الداخلي لالتحاد العام لنقابات عمال االردن، 49 

 . 19، المادة رقم 2012النظام الداخلي لالتحاد العام لنقابات عمال االردن،50 

 . 18، المادة رقم 2012اخلي لالتحاد العام لنقابات عمال االردن،النظام الد51 

 . 20، المادة رقم 2012النظام الداخلي لالتحاد العام لنقابات عمال االردن،52 

 21 ، المادة رقم 2012النظام الداخلي لالتحاد العام لنقابات عمال االردن،53 

 . 20، المادة رقم 2012النظام الداخلي لالتحاد العام لنقابات عمال االردن،54 
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 يجياتاإلستراتالتدابير و - يه في النقابات العمالية والمهنيةاألردن المرأةالعامة لوضع  وثيقة السياسات"وحسب دراسة 

ضمن سياق برنامج هيئة األمم المتحدة ، نادية شبانه أعدتهاالتي  2016في  55"وقيادتها المرأةتشجيع مشاركة  إلىالرامية

بلغ  2015شهر كانون األول من عام  في أنه ذكرت  ،)للمرأة)هيئة األمم المتحدة  المرأةللمساواة بين الجنسين وتمكين 

إن القطاع ومن النساء.  % 32شخص، منهم  110580حوالي  األردناالتحاد العام لنقابات العمال في  أعضاء مجموع

النساء  حيث تبلغ عضوية، هو قطاع النسيجفي االتحاد العام:  النساء والذي يرفع عضوية النساء أعلى نسبة منالذي فيه 

 إلى باإلضافةو % 14 -% 12ال يتجاوز متوسط النسبة المئوية للعضوات فالقطاعات األخرى،  . وأما في%70حوالي 

 .جميع رؤساء النقابات القطاعية اآلن هم من الذكور ث أن، حيلإلتحادالتنفيذي  كتبك، ال يتم تمثيل النساء في المذل

 

وحتى في بعض النقابات التي تمثل القطاعات التي يرتفع فيها توظيف  أنه احثة نادية شبانه في نفس الدراسة،وذكرت الب

كما . اً فيها ال تزال منخفضة جد المرأةوالخدمات المصرفية، فإن عضوية وتمثيل ، والصحة ،النساء، مثل التعليم الخاص

والخدمات العامة.  ،نقابة فقط، هي قطاعات النسيج، والتعليم الخاص 17نقابات من أصل  3لوحظ ارتفاع تمثيل النساء في 

لتنفيذية، ال انتخابهن في المجالس ا حتى عندما يتم أنهوقالت بعض النساء واألشخاص الفاعلين الدوليين الذين تمت مقابلتهم 

 .مهام ويبقى تمثيلهن مجرد إجراء شكلي أوتم تكليف النساء بمسؤوليات ي

 

 وصلت  2018في عام حديثا  فان نسبة مشاركة النساء 56األردنوحسب مصادر مطلعة في االتحاد العام لنقابات عمال  

 107091اصل الف عاملة من  18200ما يقارب  أيالنقابات السبعة عشر   إلىمن مجموع اعداد المنتسبين  %17قرابة  إلى

 .( 1)انظر جدول رقم  نقابي ونقابية منتسبين للنقابة وفي ما يلي اعداد المنتسبين لكل نقابة

 
 الرقم اسم النقابة عدي المنتسبين

 1 والمحاسبة التأمينالنقابة العامة للعاملين في المصارف و 3200

 2 المحالت التجاريةالنقابة العامة للعاملين في  850

 3 النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص 1500

 4 النقابة العامة للعاملين في الموانئ البحرية والتخليص 1000

 5 النقابة العامة للعاملين في البلديات 18000

 6 واأللبسةالنقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج  5000

 7 للعاملين في النقل البري والميكانيكالنقابة العامة  5000

 8 النقابة العامة للعاملين في السكك الحديدية 1000

 9 النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين 5530

 10 النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية 3347

 11 النقابة العامة للعاملين في الكهرباء 7523

 12 العامة للعاملين في البترول والكيماوياتالنقابة  3690

 13 النقابة العامة للعاملين في الطباعة والتصوير والورق 2821

 14 النقابة العامة للعاملين في البناء 2648

 15 النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة 4150

 16 والصناعات الدوائية الخدمات الصحيةالنقابة العامة للعاملين في  5000

 17 النقل الجوي والسياحةالنقابة العامة للعاملين في  5000

  المجموع 107091

 2018لعام  النقابات العماليةاعداي المنتسبين في  -1جدول رقم 

 

 

                                                           
التدابير واالسترتيجيات الراميه الى تشجيع مشاركة المرأة  -لوضع المرأة االردنيه في النقابات العمالية والمهنية السياسات العامةوثيقة "55 

 .2016، هيئة االمم المتحدة للمرأة، ناديه شبانه، "وقيادتها
 . المصدر االتحاد العام لنقابات عمال االردن 56 
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ر في النقابات العمالية السبعة عش اإلداريةوالهيئات ا تمثيل النساء في مواقع صنع القرارومن الجلي ان هناك ضعف في 

 (.2)انظر الجدول رقم  وذلك حسب ما يظهره الجدول ادناه األردنة االتحاد العام لنقابات عمال أيالمنضوية تحت ر

 
 أعضاءعدي  اسم النقابة الرقم

 اإلياريةالهيئة 

الهيئة  أعضاءعدي 

 /الرجال اإليارية

الهيئة  أعضاءعدي 

 /النساء اإليارية

النقابة يورة 

 بالسنوات

 5 0 12 12 النقابة العامة للعاملين في السكك الحديدية 1

 5 0 9 9 النقابة العامة للعاملين في النقل البري والميكانيك 2

 5 7 2 9 سةواأللبالنقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج  3

النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية  4

 الدوائيةوالصناعات 

9 7 2 5 

 5 0 11 11 النقابة العامة للعاملين في الكهرباء 5

 5 0 9 9 النقابة العامة للعاملين في البلديات 6

 5 2 9 11 النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة 7

 5 2 7 9 النقابة العامة للعاملين في الطباعة والتصوير والورق 8

 5 0 9 9 الموانئ البحرية والتخليصالنقابة العامة للعاملين في  9

 التأمينالنقابة العامة للعاملين في المصارف و 10

 والمحاسبة

9 9 0 5 

النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن  11

 الحرة

11 4 7 5 

 5 0 9 9 النقابة العامة للعاملين في البترول والكيماويات 12

 5 0 11 11 األخشابالنقابة العامة للعاملين في البناء و 13

 5 0 15 15 النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين 14

 5 4 3 7 النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص 15

 5 1 8 9 النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية 16

 5 0 7 7 المحالت التجاريةالنقابة العامة للعاملين في   17

 اإلياريةالنقابات العمالية ونسب تمثيل النساء في الهيئات  -2جدول رقم 

نقابات عمال العام ل لإلتحادالمنتسبة  17 ــــــالالنقابات العمالية  فمختل منلجان عمالية يوجد في اتحاد نقابات العمال و

 لنقابات العماليةلموحد النظام ال من 64تشكيل هذه اللجان وفقا للمادة رقم ولقد تم ( المرأةلجان  -)ومن هذه اللجان األردن

 نة العامة حق تشكيل اللجان النقابية لتكون وسيلة االتصال بيللنقاب اإلداريةللهيئة " أنهحيث نصت المادة ب 2012 لعام

ويحقق اهداف النقابة وتضع نظاما خاصا لهذه  عضاءالذي يخدم مصالح األللنقابة وفق التشكيل  اإلداريةوالهيئة  عضاءاأل

ة توافق عليه الهيئة العامة باغلبية ثلثي اعضائها شريطة ان ال يتعار  مع نظام النقابة ونظام االتحاد وقانون العمل أيالغ

 ."ويودع في االتحاد العام

 

الداخلية، وفي ما يلي  نهااالخاصة بها، تبعا لمهنة العاملين فيها، ولج األهدافو لكل واحدة من هذه النقابات مجموعة من 

 تعريف بأهداف كل واحدة من النقابات العمالية، وعدد اللجان النقابية فيها:
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 مة للعاملين في السكك الحديدية: النقابة العا -1

 1955سنة التأسيس: 

عمال لل جتماعيةاإلعن حقوقهم، وتقديم الخدمات الصحية و والدفاعالحديدية مصالح العاملين في السكك  رعاية: األهداف

وى لهم، والعمل على رفع المست اإلجتماعية واالستهالكية رعايةالالمنتسبين للنقابة وإنشاء العيادات الطبية ومؤسسات 

ك الح قاطرات السكوالمهني والثقافي للعاملين في قيادة وصيانة وخدمة القاطرات الحديدية، وصيانة وإص ياإلقتصاد

 الحديدية وعرباتها وغيرها من االعمال الخاصة بالنقل بالسكك الحديدية. 

 إناث 0وذكور  12: اإلداريةالهيئة  أعضاء. 

 

 النقابة العامة للعاملين في الخدمات الاحية والاناعات الدوائية: -2

 1962سنة التأسيس:   

والدفاع عن حقوقهم، وتقديم الخدمات الصحية والصناعات الدوائية مصالح العاملين في الخدمات الصحية  رعاية: األهداف 

لعمل على واالستهالكية لهم، وا جتماعيةاإل رعايةالللعمال المنتسبين للنقابة وإنشاء العيادات الطبية ومؤسسات  جتماعيةاإلو

 ودعات األدويةومست والمستشفيات والمؤسسات الصحيةفي العيادات  نوالمهني والثقافي للعاملي ياإلقتصادرفع المستوى 

 والصيدليات، والهيئات والمؤسسات والشركات المشرفة على األعمال السابقة. 

 إناث 2وذكور  7: اإلداريةالهيئة  أعضاء. 

 

 النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة -3

 1970سنة التأسيس: 

 يةجتماعاإلمصالح العاملين في النقل الجوي والسياحة والدفاع عن حقوقهم، وتقديم الخدمات الصحية و رعاية: األهداف

لمستوى واالستهالكية لهم، والعمل على رفع ا جتماعيةاإل رعايةالللعمال المنتسبين للنقابة وإنشاء العيادات الطبية ومؤسسات 

ة المطارات بما في ذلك التسهيالت المالحي إدارةريق الجو، وصيانة ووالمهني والثقافي للعاملين في النقل بط ياإلقتصاد

والجوية كالرادار والالسلكيين ووكاالت السفر والسياحة التي تعمل بنقل الركاب والبضائع جوا، والطيران المدني وصناعة 

 وإصالح وسائل النقل الجوي وتدريب الطيارين وعمال خدمات الطيران.

 إناث 2وذكور  9 اإلداريةالهيئة  أعضاء. 

 

 النقابة العامة للعاملين في الموانئ البحرية التخليص -4

 1956سنة التأسيس:     

 جتماعيةإلامصالح العاملين في الموانئ البحرية والتخليص والدفاع عن حقوقهم و تقديم الخدمات الصحية و رعاية: األهداف

لمستوى واالستهالكية لهم، والعمل على رفع ا جتماعيةاإل رعايةالللعمال المنتسبين للنقابة وإنشاء العيادات الطبية ومؤسسات 

 بحرية،ال والمنازلالموانئ  إدارةوالمهني والثقافي للعاملين في النقل البحري التجاري والخاص، وصيانة و ياإلقتصاد

 والعمليات المماثلة كافة، وصيانة وإصالح وسائل النقل البري. وعمليات الشحن والتفريغ والتخليص

 ( إناث.0( ذكور و )9) اإلداريةالهيئة  أعضاء 

 

 واأللبسةالعامة للعاملين في الغزل والنسيج  النقابة-5-

 1954سنة التأسيس: 

 تماعيةجاإلتقديم الخدمات الصحية وزل والنسيج و األلبسة و الدفاع عن حقوقهم،  مصالح العاملين في الغ رعاية: األهداف

فع لهم، والعمل على ر  واالستهالكية جتماعيةاإل رعايةالللعمال المنتسبين للنقابة وإنشاء العيادات الطبية ومؤسسات 

 زل ونسيج الخيوط الطبيعية والصناعية وتهيئتها وجميع العملياتوالمهني والثقافي للعاملين في الغ ياإلقتصادالمستوى 

التحضيرية الخاصة بها، وصياغة وتجهيز الخيوط والمنسوجات وجميع العمليات المتعلقة بتهيئتها بما في ذلك الرسم 

ناعة سجاد وصوالزخرفة والطبع على األقمشة، وصناعة األلبسة والمنسوجات وحياكتها وتصميمها وصناعة البطانيات وال

 .صناعة الحبال والخيش واللباد والشوادر غير المصنوعة من المطاط  و البالستيك، التريكو وشغل السنارة وغيرها،  

 إناث 7وذكور  2 اإلداريةالهيئة  أعضاء. 
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 العامة للعاملين في الطباعة والتاوير والورق النقابة 6-

 1954سنة التأسيس: 

 جتماعيةاإلمصالح العاملين في الطباعة والتصوير والورق والدفاع عن حقوقهم، وتقديم الخدمات الصحية و رعاية: األهداف

لمستوى واالستهالكية لهم. والعمل على رفع ا جتماعيةاإل رعايةالللعمال المنتسبين للنقابة وإنشاء العيادات الطبية ومؤسسات 

ها، نواعأوالمهني والثقافي للعاملين في أعمال الطباعة والنشر والمكتبات، وصناعة الورق والكرتون بمختلف  ياإلقتصاد

 والتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني وما شابه، والهيئات والمؤسسات والشركات المشرفة على األعمال السابقة.

 ( إناث.2( ذكور و )7) اإلداريةالهيئة  أعضاء 

 

 العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرةالنقابة  -7

 1954سنة التأسيس: 

مصالح العاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والدفاع عن حقوقهم. وتقديم الخدمات الصحية  رعاية: األهداف

لعمل على واالستهالكية لهم. وا جتماعيةاإل رعايةالللعمال المنتسبين للنقابة وإنشاء العيادات الطبية ومؤسسات  جتماعيةاإلو

والمهني والثقافي للعاملين في دور التمثيل والسينما والمسرح والمالهي، والمطاعم والمقاهي  ياإلقتصادرفع المستوى 

كالجمعيات الخيرية والتعاونية وما شابه، وخدمات األعمال الخاصة والمهن الحرة،  جتماعيةاإلوالفنادق، والخدمات 

 قة والتجميل، وغسل وكي وتنظيف المالبس، واالتصاالت السلكية والالسلكية.وصالونات الحال

  إناث) 7 (و ذكور)4(اإلداريةالهيئة  أعضاءعدد. 

 

 النقابة العامة للعاملين في المحالت التجارية -8

 1955سنة التأسيس: 

لعمال ل جتماعيةاإلمصالح العاملين في المحالت التجارية والدفاع عن حقوقهم. وتقديم الخدمات الصحية و رعاية: األهداف

واالستهالكية لهم. والعمل على رفع المستوى  جتماعيةاإل رعايةالالمنتسبين للنقابة وإنشاء العيادات الطبية ومؤسسات 

والمهني والثقافي للعاملين في المحالت التجارية على اختالف نوعها باستثناء المشمولين في النقابات األخرى،  ياإلقتصاد

وصناعة األحذية وكافة المصنوعات الجلدية والحقائب وبيعها، والعاملين في المكتبات، وصناعة األثاث واألدوات المنزلية 

 والمكتبية.

  ( إناث0كور و )( ذ7) اإلداريةالهيئة  أعضاءعدد. 

 

 والمحاسبة التأمينالنقابة العامة للعاملين في الماارف و -9

 1961سنة التأسيس: 

والمحاسبة والدفاع عن حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية  التأمينمصالح العاملين في المصارف و رعاية: األهداف

عمل على واالستهالكية لهم، ال جتماعيةاإل رعايةالللعمال المنتسبين للنقابة وانشاء العيادات الطبية ومؤسسات  جتماعيةاإلو

ها نواعأات بجميع التأمينها واعمال أنواعوالمهني والنقابي للعاملين في المصارف التجارية ب ياإلقتصادرفع المستوى 

 ووكالئها، ومكاتب تدقيق المحاسبة.

  (.0( ذكور و )9) اإلداريةالهيئة  أعضاءعدد 

 

 النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص-10

 1969سنة التأسيس: 

عمال لل جتماعيةاإلمصالح العاملين في التعليم الخاص والدفاع عن حقوقهم. وتقديم الخدمات الصحية و رعاية: األهداف

واالستهالكية لهم. والعمل على رفع المستوى  جتماعيةاإل رعايةالالمنتسبين للنقابة وإنشاء العيادات الطبية ومؤسسات 

والمهني والثقافي للعاملين في المدارس الخاصة والحضانات وريا  األطفال، والجامعات والمعاهد ومراكز  ياإلقتصاد

 التعليم وكليات المجتمع.

  ( إناث.4( ذكور و )3) اإلداريةالهيئة  أعضاءعدد 

 

 النقابة العامة للعاملين في الاناعات الغذائية -11

 1955سنة التأسيس: 

لعمال ل جتماعيةاإلمصالح العاملين في الصناعات الغذائية والدفاع عن حقوقهم. وتقديم الخدمات الصحية و رعاية: األهداف

واالستهالكية لهم. والعمل على رفع المستوى  جتماعيةاإل رعايةالالمنتسبين للنقابة وإنشاء العيادات الطبية ومؤسسات 

والمهني والثقافي للعاملين في أعمال تهيئة وحفظ اللحوم والطيور واألسماك ويدخل في ذلك أعمال الذبح والتمليح  ياإلقتصاد

طحن ووالتصنيع، وصناعة األلبان ومنتجاتها، وتعبئة وحفظ وبيع الفواكه والخضراوات والبقول ومنتجاتها وتسويقها، 

الغالل والبقول وتهيئتها، وصناعة الخبز والمواد األخرى المصنوعة من الدقيق، وصناعة السكر وتكريره ومنتجاته، 

ها كافة ويدخل في ذلك الشوكوالتة والكاكاو والبسكويت، وصناعة المشروبات غير الكحولية ومن أنواعوصناعة الحلوى ب
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والمرطبات، وصناعة المشروبات الكحولية ومن ضمنها التقطير والتصفية ضمنها المشروبات الغازية والمعدنية والثلج 

والمزج وعمل الخميرة وصناعة الكحول والخل وثاني أكسيد الكربون، وصناعة الزيوت النباتية واألعالف وكافة منتجات 

  الزيوت النباتية المستعملة في التغذية، وصناعة الدخان والسجائر ومشتقاتها.

  إناث 1ذكور و  8 اإلداريةيئة اله أعضاءعدد. 

 

 األخشابالنقابة العامة للعاملين في البناء و -12

 1953سنة التأسيس: 

ين للعمال المنتسب جتماعيةاإلمصالح العاملين في البناء والدفاع عن حقوقهم، تقديم الخدمات الصحية و رعاية: األهداف

 يصاداإلقتواالستهالكية لهم، العمل على رفع المستوى  جتماعيةاإل رعايةالللنقابة وإنشاء العيادات الطبية ومؤسسات 

والمهني والثقافي للعاملين في تشييد وإصالح المباني والسدود واألنفاق والجسور والقناطر، وتشييد وتعبيد الطرق 

الخزف كو والجرانيت، وقطع الحجارة وطحنها ودقها، وصناعة أيوالشوارع، وصنع الطوب والبالط والرخام والمز

، وصناعة الشبابيك واألبواب وأدوات وتجهيزات البناء الثابتة والمنقولة من الخشب والحديد األخشابوالفخار، وقطع ونشر 

واأللمنيوم واألسبست وتشكيلها وبيعها، وصناعة اإلسمنت وجميع األعمال المتعلقة باستخراجه، وصناعة الفلين ومنتجاته، 

 النجارة وغيرها.وأعمال البناء ومنها الحدادة و

  إناث 0ذكور و  11 اإلداريةالهيئة  أعضاءعدد. 

 

 النقابة العامة للعاملين في البترول والكيماويات -13

للعمال  ةجتماعياإلمصالح العاملين في البترول والكيماويات والدفاع عن حقوقهم. تقديم الخدمات الصحية و رعاية: األهداف

واالستهالكية لهم. والعمل على رفع المستوى  جتماعيةاإل رعايةالالمنتسبين للنقابة وإنشاء العيادات الطبية ومؤسسات 

والمهني والثقافي للعاملين في استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي واألعمال المتعلقة بتكرير النفط وتقطير  ياإلقتصاد

ول ومشتقاته، واستخالص الغازات السائلة وضغطها وتعبئتها، واستخالص األحما  والقلويات منتجاته وعمليات بيع البتر

ومواد المفرقعات والدهانات والصباغة، وصناعة المخصبات الكيماوية والعضوية وغيرها، والزيوت والدهون غير 

ل والروائح العطرية، وصناعة المستخدمة في التغذية، واألدوية والمستحضرات الطبية، ومستحضرات الزينة والتجمي

الثقاب والكبريت، ودبغ الجلود والفراء وتداول الجلود المسلوخة وصنع المنتجات المطاطية والبالستيكية، وصناعة الزجاج 

 ا وصناعة البطاريات السائلة والجافة.أيوالمر

  ورذك 0إناث و  9: اإلداريةعدد الهيئة. 

 

 النقابة العامة للعاملين في الكهرباء -14

سبين للعمال المنت جتماعيةاإلمصالح العاملين في الكهرباء والدفاع عن حقوقهم. وتقديم الخدمات الصحية و رعاية: األهداف

 يتصاداإلقواالستهالكية لهم. والعمل على رفع المستوى  جتماعيةاإل رعايةالللنقابة وإنشاء العيادات الطبية ومؤسسات 

والمهني والثقافي للعاملين في إنتاج وتوزيع النور الكهربائي والقوة الكهربائية، وصناعة وصيانة األجهزة واألدوات 

 والمعدات الكهربائية

  إناث 0ذكور  11 اإلداريةالهيئة  أعضاءعدد. 

 

 النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين -15

لعمال ل جتماعيةاإلمصالح العاملين في المناجم والتعدين والدفاع عن حقوقهم. وتقديم الخدمات الصحية و رعاية: األهداف

واالستهالكية لهم. والعمل على رفع المستوى  جتماعيةاإل رعايةالالمنتسبين للنقابة وإنشاء العيادات الطبية ومؤسسات 

والمهني والثقافي للعاملين في أعمال استخراج الفحم والمعادن الخام واستخراج الخامات غير المعدنية كالجبس  ياإلقتصاد

والملح والكبريت، وأعمال استخراج الفوسفات والبوتاس واألمالح المعدنية وتصنيعها وجميع األعمال المتعلقة بها، وأعمال 

 ير واألسالك الشائكة والصفائح المعدنية.مديد وصناعة الصلب، وصناعة المساالتعدين والح

 إناث 0ذكور و  15 اإلداريةالهيئة  أعضاء. 

 

 النقابة العامة للعاملين في النقل البري والميكانيك -16

 ماعيةجتاإلمصالح العاملين في النقل البري والميكانيك والدفاع عن حقوقهم. وتقديم الخدمات الصحية و رعاية: األهداف

لمستوى واالستهالكية لهم. والعمل على رفع ا جتماعيةاإل رعايةالللعمال المنتسبين للنقابة وإنشاء العيادات الطبية ومؤسسات 

والمهني والثقافي للعاملين في نقل الركاب والبضائع براً بالسيارات والمركبات المشتركة، وصنع وصيانة  ياإلقتصاد

 ة الميكانيكية واآلالت الثقيلة، وتدريب السواقة .يزراعوإصالح وسائل النقل البري وآالت ال

 إناث. 0ذكور و  9: اإلداريةالهيئة  أعضاء 
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 نقابة العاملين في البلديات  -17

تسبين للعمال المن جتماعيةاإلمصالح العاملين في البلديات والدفاع عن حقوقهم. وتقديم الخدمات الصحية و رعاية: األهداف

 يتصاداإلقواالستهالكية لهم. والعمل على رفع المستوى  جتماعيةاإل رعايةالللنقابة وإنشاء العيادات الطبية ومؤسسات 

 والمهني والثقافي للعاملين في أمانة عمان الكبرى والبلديات، وخدمات المياه والمجاري )ومن غير الموظفين الحكوميين(.

  ذكور 0وإناث  9 إلداريةاالهيئة  أعضاءعدد. 

 

 :لإلتحايمراجعة النظام الداخلي  1.2.3

يحتاج لبعض التطوير  أنهكما  ،اإلجتماعيواثناء مراجعة النظام الداخلي وجدنا ان لغة النظام عموما غير حساسة للنوع 

 :المالحظات ، ومن هذهاإلجتماعيمراعاة للنوع  أكثروليصبح  أفضلسين ليخدم العمال والعامالت بشكل والتح

 

 ي رقم لسنةاألردنتعني العامل والعاملة اسوة بقانون العمل  أنها أينقترح اضافة تعريف لكلمة العمال  :4المادة رقم  -

  57انثى يؤدي عمال لقاء اجر... أوكل شخص ذكرا كان  أنهالذي عرف العامل ب 1996

 

زما ما يلزم لضمان تكافؤ الفرص وعدم التميي )تقديم اضافة بند جديدنقترح  –ل والبند األ والوسائل، األهداف :5المادة رقم  -

لنفس  ضا اضافة فقرة جديدهأي(. واإلداريةفي جميع مستوياته الهيكلية ووبين العمال والعامالت بكافة اشكاله في االتحاد 

 ل مقتضاه )نبذ العنف بجميع اشكاله وخصوصا في اماكن العمل(.والبند األ

 

ة العامالت وضمان تكافؤ الفرص لهن أينقترح اضافة فقرة جديده )حم -البند الثاني والوسائل، األهداف :5المادة رقم  -

 ه(.اإلجتماعيالمسؤوليات  أصحابوتقديم خدمات المساعدة والخاصة بالعمال والعامالت 

 

 .ذكوروتفتر  ان الرئيس ونائبه  اإلجتماعياللغة غير حساسة للنوع  :16، 15، 12المواد رقم  -

 

وحتى )في المجلس  المرأةهل هناك تمثيل للجنة  أوالمجلس  أعضاء: لم يذكرفيها كم نسبة تمثيل النساء من 17المادة رقم   -

 . (في المكتب التنفيذيمنتخبات ولو لم يكن عضوات 

 

نسبة النساء من ممثلي االتحاد الذين يجب  أو: لم يذكر فيها نسبة تمثيل النساء ضمن االمناء المساعدين 20المادة رقم  -

 في ادارات المؤسسات التي يشارك بها االتحاد.  أوالدورات  أوالورشات  أوالوفود  أوتنسيبهن للمشاركة في المؤتمرات 

 

في عد اضامساعام انتخاب امين اضافة : التي تختص بانتخاب المكتب التنفيذي لالمناء المساعدين نقترح 21المادة رقم  -

يتم تسميته من قبل المكتب التنفيذي من ضمن عضوات المؤتمر العام ونقترح ان يتم تعديل مسمى  فقط، المرأةلشؤون 

 والشباب ليصبح امين عام مساعد للشباب. المرأةاالمين العام المساعد لشؤون 

 

 وتفتر  التفرغ فقط للرجال. اإلجتماعي: اللغة غير حساسة للنوع 22المادة رقم -

 

ة على مواد تنظم عمل لجنأوفي االتحاد  المرأةيحتوي على آلية النتخاب لجنة  العام ال لإلتحادوجدنا ان النظام االساسي  -

يات الفرص للنساء النقاب إتاحةواهدافها واختصاصاتها وصالحياتها وميزانيتها لضمان تمثيل النساء ومصالحهن و المرأة

 في مراكز صنع القرار.

 

 :العمالية. مراجعة النظام الموحد للنقابات 2.2.3

اج يحت أنه، كما اإلجتماعيواثناء مراجعة النظام الموحد للنقابات العمالية وجدنا ان لغة النظام عموما غير حساسة للنوع 

ذه ه، ومن اإلجتماعيمراعاة للنوع  أكثروليصبح  أفضللبعض التطوير والتحسين ليخدم العمال والعامالت بشكل 

 :المالحظات

 ي رقم لسنةاألردنتعني العامل والعاملة اسوة بقانون العمل  أنها أينقترح اضافة تعريف لكلمة العمال  :1المادة رقم  -

 58انثى يؤدي عمال لقاء اجر... أوكل شخص ذكرا كان  أنهالذي عرف العامل ب 1996

                                                           
 . تعريفات (2)وتعديالته، المادة  1996لعام  8رقم قانون العمل األردني 57 
 . تعريفات (2)وتعديالته، المادة  1996لعام  8رقم قانون العمل األردني 58 
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شكل من اشكال التمييز ما بين العمال والعامالت  أيمنع ونقترح اضافة بند جديد ) نقابة،ال: الخاص باهداف 5المادة رقم  -

 وضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز(.

 

 عدم)آخر : نقترح اضافة بند جديد )نبذ العنف بجميع اشكاله وخصوصا في اماكن العمل( واضافة بند 18المادة رقم  -

تقديم ما يلزم لضمان تكافؤ الفرص وعدم )آخر واضافة بند  (،التمييز بين العمال والعامالت أنواعنوع من  أيممارسة 

ة خدمات المساعدة والخاص العامالت وتقديمة أيضا )حمأي(. واإلداريةالتمييز في النقابة في جميع مستوياتها الهيكلية و

 ه(. اإلجتماعيالمسؤوليات  أصحاببالعمال والعامالت 

 

 للنقابة لم يذكر نسبة تمثيل النساء فيها. اإلدارية: في تكوين الهيئة 42المادة رقم  -

 

 كلهم رجال. اإلداريةوتفتر  ان المترشحين للهيئة  اإلجتماعي: اللغة غير حساسة للنوع 45المادة رقم  -

 

: لم يذكر فيها نسبة تمثيل النساء ضمن ممثلي النقابة الذين يجب تنسيبهن للمشاركة في هيئات االتحاد 52المادة رقم  -

في الهيئات والمؤسسات والمنظمات النقابية العربية والدولية  أوالدورات  أوالورشات  أوالوفود  أوالمؤتمرات  أوالدستورية 

 التي تشارك بها النقابة.

 

لصندوق ونواب لكل منهم الرئيس وامين السر وامين ال اجتماع لها أوفي تنتخب  اإلدارية: تذكران الهيئة 53دة رقم الما -

م لفي النقابة ولم توضح مهامها  المرأةختصاص ومهام كل منهم ولكنها لم تذكر انتخاب رئيسة للجنة الوتطرقت المادة 

 في المادة. تصبغ عليها الصفة الرسمية اسوة بباقي المسميات

 

اد تنظم على موأوالنقابات في  المرأةال يحتوي على آلية النتخاب لجنة النظام الموحد للنقابات العمالية وجدنا ان النظام  -

نساء الفرص لل إتاحةواهدافها واختصاصاتها وصالحياتها وميزانيتها لضمان تمثيل النساء ومصالحهن و المرأةعمل لجنة 

 نع القرار.النقابيات في مراكز ص

 :األرينالمهنية في  ت. النقابا2.3

، إذ ُسمح 1952ي لعام األردن الدستور عقد الخمسينات من القرن العشرين بعد صدور في األردن نشأت النقابات المهنية في

بشكل بارز ومهم في الثمانينيات  األردنخاصة بهم. وقد نشطت النقابات المهنية في  نقابات المهن بتشكيل صحابأل

الخبرات المتراكمة في العمل النقابي وأعداد المهنيين الكبيرة من الحراك النقابي ومنها  سبابوالتسعينيات لمجموعة من األ

 األحزابوصدور قانون  1989عودة الحياة النيابية عام و الديمقراطية المنتسبين للنقابات وفتح باب الحريات وتعزيز

مؤتمرات والندوات الي وذلك من خالل عقد األردنالمجتمع  قضايا، ومشاركة النقابات في 1992لعام  32سية رقم السيا

الدعم المالي الذي قدمته النقابات للمؤسسات  إلىوالمحاضرات والمهرجانات والمعار  واصدار المجالت النقابية، إضافة 

تتشابه و .في أثناء األزمات التي تعرضوا لها والسودان العراقو فلسطين لدعم الشعب العربي في األردنالخيرية في 

النقابات المهنية بشكل عام في مصادرها ومواردها المالية التي تتشكل في مجملها من رسوم التسجيل لعضوية النقابة ورسوم 

 .أموال النقابات استثمارات وعوائدي، وريع األردنات السنوية، والتبرعات والهبات من المجتمع شتراكإعادة التسجيل، واإل

 يجياتاإلستراتالتدابير و -يه في النقابات العمالية والمهنيةاألردن المرأةوثيقة السياسات  العامة لوضع “وحسب دراسة 

ضمن سياق برنامج هيئة األمم المتحدة نادية شبانه ،  أعدتهاالتي  2016في  59 ”وقيادتها المرأةتشجيع مشاركة  إلىالرامية

لجان،  كل نقابة مهنية تتضمن عدة الباحثة ان ذكرت ، )للمرأة)هيئة األمم المتحدة  المرأةللمساواة بين الجنسين وتمكين 

 :والتي تشمل

لوحدات ل لجنة الحريات التي تراقب الحريات العامة وحقوق اإلنسان. تتلقى اللجنة الشكاوى ويتم اإلبالغ عنها -

 .الحكومية المتخصصة

 .مع إسرائيل تفاقياتاإللجنة مقاومة التطبيع التي تعمل على الحد من تشكيل  -

 .لجنة فلسطين التي تركز عملها على دعم نضال الفلسطينيين ضد االحتالل اإلسرائيلي  -

 .اللجنة الثقافية التي تركز عملها على األنشطة الثقافية ودعم المحتاجين -

 .المرأةالتي تغطي األنشطة المتعلقة بشؤون  المرأةلجنة  -

 والشباب في العمل المرأةنحو تعزيز مشاركة " في النقابات المهنية فقد ذكرت ورقة تقدير موقف المرأةأما عن تواجد 

لمهارات العمل النقابي والتدريب الكافي،  المرأةضا ضعيف، وذلك لعدم امتالك أي أنهالذي اعدته د. هيفاء حيدر،  60"النقابي

                                                           
ركة المرأة شاالتدابير واالسترتيجيات الراميه الى تشجيع م -لوضع المرأة االردنيه في النقابات العمالية والمهنية السياسات العامةوثيقة "59 

 .2016، هيئة االمم المتحدة للمرأة، ناديه شبانه، "وقيادتها
 . هيفاء حيدر، اللجنة الوطنية االردنية لشؤون المرأة. ، اعداد د"نحو تعزيز مشاركة المرأة والشباب في العمل النقابي "ورقة تقدير موقف 60 
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ص لسوق العمل بسبب النق المرأةوذلك يرجع لتأثير التعليم والتدريب المهني على جودة العمل وعدم المساعدة في دخول 

في الكفاءات المطلوبة من جانب ومن جانب آخر ضعف امتالك مهارات العمل النقابي. لذلك نرى ضعف في تمثيل النساء 

 .اب في هياكل صنع القرار والهيئات القيادية في النقابات المهنيةوالشب

 

وثيقة السياسات  العامة لوضع "دراسة والتي ذكرتها الباحثه ناديه شبانه في   61البنك الدولي تشير اإلحصاءات التي قدمهاو

في  62ا"يادتهوق المرأةتشجيع مشاركة  إلىالرامية اإلستراتيجياتالتدابير و -يه في النقابات العمالية والمهنيةاألردن المرأة

قبوال من  كثراأل حد ما في المناطق إلىد في النقابات المهنية، لكنها تبقى متفاوتة أيتتز المرأةأن نسبة مشاركة  إلى ،2016

 النقابات المهنية ن نسبة النساء فيوذكرت ا، عموما دارةتمثيلها قليل في مجالس اإل للنساء، كما أن جتماعيةاإلالناحية 

وفقا ألعلى نسبة لمشاركة النساء  . ويمكن ترتيب النقابات1997في عام  % 19، حيث ارتفعت من % 28تقريبا اصبحت 

في حين أن النقابات التي  ،% 40  األسنان أطباء، و %54 والصيادلة % 56، والجيولوجيين  % 56الممرضين كما يلي: 

في هيئات  المرأةوتعد مشاركة   %13والفنانون  %2، والمحاسبون القانونيون %0ولون فيها أدنى نسبة للنساء هي: المقا

، دارةمجالس اإل أعضاءفقط من  % 12صنع القرار التي تحكم النقابات المهنية منخفضة اذ تشكل نسبة النساء فيها عموما 

 وتمثيلها في لجان النقابات ال يتجاوز سيدة أو سيدتين لكل لجنة.

 

حسب ما  وذلك المهنيةفي النقابات  اإلداريةالجلي ان هناك ضعف في تمثيل النساء في مواقع صنع القرار والهيئات اومن 

 (.3)انظر الجدول رقم يظهره الجدول ادناه 

 
عدي مجلس  اسم النقابة الرقم

 النقابة مع النقيب

مجلس  أعضاءعدي 

 النقابة /الرجال

 أعضاءعدي 

مجلس النقابة 

 /النساء

يورة النقابة 

 بالسنوات

 سنتين 0 11 11 نقابة المحامين 1

 سنوات 3 2 11 13 ييناألردن األسنان أطباءنقابة  2

 سنتين 2 11 13 ييناألردن طباءاألنقابة  3

 سنتين 2 9 11 ييناألردننقابة الصيادلة  4

 سنوات 3 0 11 11 ييناألردننقابة المهندسين  5

 سنوات 3 2 9 11 ييناألردننقابة المهندسين الزراعيين  6

 سنوات 3 2 9 11 نقابة الممرضين والقابالت القانونيات 7

 سنتين 0 11 11 نقابة المقاولين القانونيين 8

 سنتين 0 11 11 ييناألردننقابة الفنانيين  9

 سنوات 3 1 8 9 ييناألردننقابة الجيولوجيين  10

 سنتين 2 9 11 ييناألردننقابة الكتاب  11

 سنتين 0 11 11 نوييجمعية المحاسبين القان 12

 سنتين 2 9 11 ييناألردننقابة الصحفيين  13

 سنتين3 0 15 15 ييناألردننقابة المعلمين  14

 سنوات 3 1 8 9 ييناألردنالبيطريين  طباءاألنقابة  15

 المهنية مجالس النقاباتتمثيل النساء في نسب : النقابات المهنية و3جدول رقم 

                                                           
 والوصول إلى العدالة في األردن والوكالة،, المشاركة االقتصادية،  2013البنك الدولي، 61  
التدابير واالسترتيجيات الراميه الى تشجيع مشاركة المرأة  -لوضع المرأة االردنيه في النقابات العمالية والمهنية السياسات العامةوثيقة "62 

 .2016، هيئة االمم المتحدة للمرأة، ناديه شبانه، "وقيادتها
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في  ويتواجد األردننقابة مهنية في  15ويوجد حاليا  1950 انشاؤها في عام مل نقابة مهنية يتأووقد كانت نقابة المحامين 

ات التنسيق بين هذه النقاب النقابة ويتمامور  دارةالمنتخبين إل عضاء)رئيس( المجلس واأل كل نقابة مجلس خاص يضم نقيب

يضم ممثل من كل نقابة وعادة ما يكونوا وسمى مجلس النقابات المهنية الذي ي اإلداريةوحدة الفيما بينها من خالل مجلس  15

تعيين رئيس لهذا المجلس من هؤالء الممثلين ويتم تدويرهذا المنصب فيما بينهم كل ستة  المهنية ويتمنقباء هذه النقابات 

 هي: النقابات المهنيةوهذه . أشهر

 

 ييناألريننقابة المعلمين  .1

 24/3/2011سنة التأسيس: 

البعد لعالقة ب: شراكة حقيقية مع وزارة التربية والمؤسسات المهنية والنقابية والهيئات الوطنية والعربية ذات ااألهداف

ى المهني االرتقاء بالمستوو،  العملية التعليمية والتربوية واالهتمام بالنوعصالح االنهو  و. وكذلك التعليمي والتربوي

والتدريب والتطوير وخلق بيئة محفزة لإلبداع واالبتكار  والمساهمة في التخطيط ، واحترافية األداء العملي للمعلمين 

 قتصاديةإلاوتأمين الخدمات الصحية والتعليمية و، ة مصالح وحقوق ومكتسبات المعلمين أيحم والعمل على والبحث العلمي

تحقيق العدالة والموضوعية في التقييم وتفعيل الرقابة في اختيار  إلى باإلضافة،  ا يحقق األمان المعيشيبم جتماعيةاإلو

عدالة في ال والعمل على توخي البعثات والمنح والمخرجات الفاعلة والمتوقعةوواإلشرافية والترفيعات  اإلداريةالوظائف 

 ين.بما يعود بالفائدة على المعلمية وعقود العمل المجزية واستثمار األموال اإلستثمارتوفير المنح التعليمية والقرو  

 

 2012( لعام 12رقم ) ييناألرين مراجعة النظام الداخلي لنقابة المعلمين. 
اج يحت أنهكما  ،اإلجتماعيان لغة النظام عموما غير حساسة للنوع  النظام الداخلي لنقابة المعلمين وجدناواثناء مراجعة 

من هذه و ،اإلجتماعيمراعاة للنوع  أكثروليصبح  أفضللبعض التطوير والتحسين ليخدم المعلمين والمعلمات بشكل 

 المالحظات:

 

حساسية  كثرأالمعلم والمعلمة المنتسب للنقابة وفقا الحكام القانون ليصبح  –تعديل تعريف العضو نقترح : 2المادة رقم -

 .اإلجتماعي للنوع

 : لم يذكر نسبة مشاركة المعلمات في اللجنة المركزية لالشراف على االنتخاب في المحافظات.3رقم  المادة -

ر يرد ذك ولم معلم،/ويفترضوا ان طالب الترشيح هو رجل اإلجتماعي: غير حساسين للنوع 9ورقم  8ورقم  7المادة رقم  -

 .في القوائم االنتخابية أونسبة تمثيل النساء في هيئات الفروع ل

لصندوق ونائب الرئيس وامين السر وامين ا تقوم بانتخاب ،لهال اجتماع أوتذكر ان هيئة الفروع في : 25المادة رقم  -

ها الصفة تصبغ عليلم وصالحياتها  أوفي النقابة ولم توضح مهامها  المرأةذكر انتخاب رئيسة للجنة يرد لم ه لرئيس ولكنا

 بباقي المسميات في المادة.الرسمية اسوة 

 المجالس. أونسبة تمثيل النساء في الهيئات الفرعية  لم يحدد النظام الداخلي لنقابة المعلمين-

 جوراألة حقوق المعلمين والمعلمات وضمان تكافؤ الفرص والمساواة في أيلم يتم ذكر اهداف النقابة وهل تقوم على حم -

 .اشكاله وخصوصا في اماكن العملفة وعدم التمييز ونبذ العنف بكا

ظم عمل على مواد تنأو لنقابةفي ا المرأةعلى آلية النتخاب لجنة عموما ال يحتوي النظام الداخلي لنقابة المعلمين وجدنا ان  -

 تأهيل المعلمات وتمكينهن ورفع كفاءتهن وتدريبهنواهدافها واختصاصاتها وصالحياتها وميزانيتها لضمان  المرأةلجنة 

  مراكز صنع القرار. لتبوءالنقابيات معلمات الفرص لل إتاحةوفي النقابة تمثيل النساء ومصالحهن و

 إلستراتيجياتاالتدابير و -يه في النقابات العمالية والمهنيةاألردن المرأةوثيقة السياسات  العامة لوضع “وحسب دراسة  أنه مع

ضمن سياق برنامج هيئة األمم المتحدة نادية شبانه ،  أعدتهاالتي  2016في  63 ”وقيادتها المرأةتشجيع مشاركة  إلىالرامية

كل نقابة مهنية تتضمن عدة لجان، والتي الباحثة ان ذكرت ، )للمرأة)هيئة األمم المتحدة  المرأةللمساواة بين الجنسين وتمكين 

 .المرأةالتي تغطي األنشطة المتعلقة بشؤون  المرأةلجنة منها:  تشمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
التدابير واالسترتيجيات الراميه الى تشجيع مشاركة المرأة  -لوضع المرأة االردنيه في النقابات العمالية والمهنية السياسات العامةوثيقة "63 

 .2016، هيئة االمم المتحدة للمرأة، ناديه شبانه، "وقيادتها
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 ييناألريننقابة المهندسين  .2

 1958سنة التأسيس: 

الحضارية و قتصاديةاإل: تنظيم مزاولة المهنة ابتغاء االرتقاء بمستواها العلمي والمهني واالنتفاع به في التعبئة األهداف

وكرامتهم والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها، واالرتقاء بالمستوى العلمي  عضاءوالدفاع عن مصالح األ، والقومية

المساهمة في تخطيط وتطوير برامج التعليم والتدريب  إلى باإلضافة الهندسي.للمهندسين وتنشيط ودعم البحث العلمي 

تهم ة الكريمة للمهندسين وعائالتأمين الحياو الهندسي،ل قملين في الحاالهندسي والصناعي والمهني والعمل على كفاءة الع

العمل على كل ما يساعد النقابة على تحقيق أهدافها كذلك في حاالت العجز والشيخوخة والحاالت االضطرارية األخرى. و

التعاون و والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية في المملكة بصفة النقابة هيئة استشارية في مجال تخصصها المهنية

 في عضويتها. شتراكة والدولية واإلاإلسالميوالعربية والمحلية المهنية الهندسية  إلتحاداتاوالتنسيق مع 

 

 ييناألريننقابة الجيولوجين  .3

 1972سنة التأسيس: 

: رفع مستوى المهنة، والمحافظة على مصالح وحقوق الجيولوجيين، وتنمية روح اإلخاء والتعاون بينهم، والعمل األهداف

على تحسين شؤونهم العلمية واألدبية والمادية بكافة الوسائل المشروعة وإعداد البحوث والدراسات الجيولوجية التي تتعلق 

والبترولية وكذلك المتعلقة باإلنشاءات المدنية كالسدود والطرق والمطارات  بالمساهمة في تنمية الموارد المائية والمعدنية

تشجيع البحث العلمي الجيولوجي في المملكة، ونشر الثقافة الجيولوجية بمختلف الوسائل  إلى باإلضافةواألبنية واألنفاق. 

الهاشمية، وكذلك مع جميع النقابات والجمعيات ية األردنوتوثيق صالت التعاون مع النقابات المهنية في المملكة  الممكنة

 رفع مستوى المهنة. أنهاالجيولوجية في البالد العربية واألجنبية لتبادل أحدث الطرق والنظريات التي من ش

 

 ييناألرينالبيطريين  طباءاألنقابة  .4

 1972سنة التأسيس: 

والمحافظة على آداب المهنة ومبادئها  عضاءوالمهني لأل: تنظيم ممارسة المهنة واالرتقاء بالمستوى العلمي األهداف

لحياة وعائالتهم وتأمين ا عضاءالصحي لأل التأمينتوفير العمل على وحقوقهم المهنية.  عضاءمصالح األ رعايةوتقاليدها، و

 ياسة الزراعيةالمعمول بها. والمساهمة في وضع الس األنظمةالكريمة لهم في حاالت العجز والشيخوخة والوفاة في حدود 

المتعلقة بالثروة الحيوانية وطرق تنفيذها ورفع مستوى الخدمات البيطرية بالتعاون مع الوزارة والجهات ذات العالقة. 

تشجيع وتنشيط البحوث العلمية و المساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الطبي البيطري والمهني وتطويرهاضا أيو

 طباءاألالتعاون مع إتحاد وهيئات  إلى باإلضافة ودعمها.ة والتطبيقية في مجاالت المهنة التأليف واالبتكارات العلمي

 اإلقليمية والعالمية وتبادل المعلومات والخبرات والمطبوعات فيما بينها. اإلتحاداتالبيطريين في الوطن العربي و

 

 نقابة الممرضين والممرضات والقابالت القانونيات .5

 1959سنة التأسيس: 

التعاون مع وزارة الصحة والمؤسسات والهيئات ذات بتها والدفاع عنها وتنظيمها أي: رفع مستوى المهنة وحماألهداف

الخدمات للمرضى، وجمع كلمة الممرضين والقابالت  أفضلالعالقة بالمهنة بقصد رفع مستوى المهنة والعاملين بها وتقديم 

تأمين والمساهمة في المحافظة على آداب واخالقيات المهنة وسلوكها  إلى باإلضافة ،وكرامتهموالمحافظة على حقوقهم 

في حاالت العجز أو والقابالت وعائالتهم سواء في حال قيامهم بأعمالهم والممرضات الحياة الكريمة للممرضين 

 .والشيخوخة

 

 ييناألريننقابة الفنانين  .6

 1997سنة التأسيس: 

شيط الحركة ة، وتناإلسالميوالعمل على تنمية القيم المستمدة من الحضارة العربية و: نشر رسالة الفن والتعريف بها األهداف

الفنية في المملكة وتطويرها لتكون رافداً من روافد الحركة الفنية العربية والعالمية، ورفع مستوى ممارسة المهنة وضمان 

الثقافية قافات العالمية والمشاركة في الفعاليات الفنية واالنفتاح على الثكذلك حرية الفنان في أداء رسالته واالستمرار فيها. و

التي تقوم بها الهيئات األخرى داخل المملكة وخارجها وتهيئة المناخ الثقافي المناسب إلبراز مواهب المبدعين في ميادين 

الثقافية و جتماعيةاإل مصالح النقابة وأعضائها، وتقديم الخدمات رعايةالفن المختلفة والعمل على رفع كفاءاتهم فيها، و

 الدهم بعد الوفاة وذلك في حدود اإلمكانات المتوفرة القاصرين من  رعايةالصحية لهم ولعائالتهم و رعايةالوتوفير  عضاءلأل

النقابة ، يضمن للعضو راتباً تقاعدياً دون ان يؤثر ذلك على حقه في تقاضي  عضاءلدى النقابة، وتأسيس صندوق تقاعد أل

 راتب تقاعدي آخر. أي
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 ييناألريننقابة مقاولي اإلنشاءات  .7

 1972سنة التأسيس: 

: تنظيم مزاولة مهنة المقاوالت والعمل على رفع مستواها علمياً وعملياً، والتعاون مع الجهات المختصة لتطوير األهداف

تثمار اإلنشائية المتعلقة بها. وتشجيع اسوسائل وأساليب تخطيط المشاريع وطرح العطاءات وتنظيم العقود وتنفيذ األعمال 

التعاون مع الجهات  إلى باإلضافة رؤوس األموال في إنشاء الصناعات المساندة ألعمال المقاوالت وتقديم الخدمات لها.

قة لالمختصة في األمور المتعلقة بأعمال المقاوالت، بما في ذلك تطوير عقد المقاولة الموحد، وحل الخالفات المهنية المتع

قاليد والمحافظة على ت عضاءوالدفاع عن مصالح األ بالتصميم واإلشراف وتطوير الجوانب المهنية والفنية في المقاوالت

 وشرف مزاولة المهنة.

 

 نقابة المهندسين الزراعيين .8

 1966سنة التأسيس: 

ية وتشجيع التأليف واالبتكارات : تنظيم ممارسة المهنة لالرتقاء بمستواها العلمي والمهني ودعم البحوث العلماألهداف

والمساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الزراعي بجميع مستوياته وتطويرها.  العلمية والتطبيقية في مجاالت المهنة

لى العمل عو الزراعية األنظمةواقتراح مشاريع القوانين و المساهمة في وضع السياسات الزراعية وطرق تنفيذهاضا أيو

دعم الجمعيات العلمية المتخصصة في المجاالت الزراعية. و مصالح النقابة والدفاع عن حقوقها وحقوق أعضائها رعاية

وعائالتهم في حاالت العجز والشيخوخة والحاالت االضطرارية األخرى  عضاءتأمين الحياة الكريمة لألالعمل على و

 العربي على رفع مستوى المهنة. والتعاون مع اتحاد ونقابات المهندسين الزراعيين في الوطن

 

  النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين مراجعة 

كما  ،اإلجتماعيان لغة النظام عموما غير حساسة للنوع  وجدنا المهندسين الزراعيينالنظام الداخلي لنقابة اثناء مراجعة 

 ،إلجتماعيامراعاة للنوع  أكثروليصبح  أفضلبشكل  المهندسين والمهندساتيحتاج لبعض التطوير والتحسين ليخدم  أنه

 المالحظات:ومن هذه 
 نونالقا هذا ليصبح المهندس/ه الزراعي/ه المسجل/ه في النقابة بمقتضى احكام –: تعديل تعريف العضو 2المادة رقم -

 .لمرأةاشؤون المهندسات الزراعيات/لجنة واضافة تعريف لمنصب رئيسة لجنة  .اإلجتماعيحساسية للنوع  أكثرليصبح 

 المجلس.النساء في  تمثيلذكر نسبة ت: لم 5المادة رقم  -

 شؤون المهندسات الزراعياتفي الميزانية للجنة  مخصص()بند الميزانية، لم نجد  إنفاقعند مراجعة بنود : 6المادة رقم  -

 ورفع كفاءتهن وتدريبهن.تأهيل وتمكين المهندسات الزراعيات  لضمانمخصص  ولم يتم تحديد

د السجل عند اعدا أنهكما من لم يتم الذكر  ،الفروعذكر عن نسبة تمثيل النساء في هيئات فيهم : لم يرد 10ورقم  9المادة رقم 

 اإلجتماعي.الهيئات يجب ان تكون مراعية للنوع  أوالفروع  أعضاءالخاص ب

لجنة شؤون المهندسات  وخصوصا اواختصاصاتهتها اددت اللجان ولم تحدد مهام هذه اللجان وصالحيحُ  :10المادة رقم  -

 الزراعيات.

 المجالس. أونسبة تمثيل النساء في الهيئات الفرعية  المهندسين الزراعيينلم يحدد النظام الداخلي لنقابة  -

وضمان تكافؤ الفرص والمساواة في  /اتالزراعيين /اتالمهندسينة حقوق أيلم يتم ذكر اهداف النقابة وهل تقوم على حم -

 العمل.وعدم التمييز ونبذ العنف بكافة اشكاله وخصوصا في اماكن  األجور

ي ف شؤون المهندسات الزراعيات ال يحتوي على آلية النتخاب لجنة المهندسين الزراعيينالنظام الداخلي لنقابة وجدنا ان  -

راكز صنع م لتبوءالنقابيات الزراعيات  للمهندساتالفرص  إتاحةوفي النقابة تمثيل النساء ومصالحهن لضمان  لنقابةا

  القرار.

 

 األريننقابة صيايلة  .9

 1957سنة التأسيس: 

تها والدفاع عنها وتنظيمها والتعاون مع الوزارة وجميع الهيئات والمؤسسات أي: المحافظة على مصالح المهنة وحماألهداف

يادلة جمع كلمة الصالعمل على ضا أي العالقة لرفع مستوى الخدمات الصيدالنية والدوائية وتوفيرها ألفراد الجمهور.ذات 

والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم، والمحافظة على آداب المهنة، وتشجيع البحوث العلمية عامة وفي حقل الدواء بشكل 

  في حالة العوز والشيخوخة.خاص وتأمين الحياة الكريمة للصيادلة وعائالتهم 

في   المسجلين للصيادلة اإلجمالي العددمن مجموع  %64.4ان نسبة النساء في النقابة تبلغ  إلى64وتشير احصائيات النقابة 

 اعداد إلى( والذي يشير  4حسب مصادر مطلعة من النقابة )انظر الجدول رقم  2018وحتى عام  1957النقابة منذ عام 

والتي يغلب عليها انتساب النساء بشكل اكبر من الرجال، وكذلك  2018وحتى عام  1957من الصيادلة من عام  المنتسبين

 .2018لعام  ييناألردنبيانات عامة لنقابة الصيادلة  إلى، الذي يشير 5الجدول رقم انظر 

                                                           
 المصدر نقابة الصيادلة االردنيين 64 
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مع ان  اإلجتماعيحساسة للنوع  أنهاالتي تم الحصول عليها من مصادر النقابة  2018االخيرة لعام  وتشير االحصائيات

 اإلجتماعي.ان سجل الصيادلة يراعي النوع  إلىنقابة الصيادلة ال يشير  الثالث لقانونمن الباب  16المادة رقم 

 
 المجموع اناث ذكور الزمنية الفترة 

1966 – 1957 214 15 229 

1976 – 1967 448 103 551 

1986 – 1977 664 400 1064 

1996 – 1987 1161 1290 2451 

2006 – 1997 2245 2974 5219 

2016 – 2007 2566 7083 9649 

2018 – 2017 782 2722 3504 

 22667 14587 8080 المجموع

  2018وحتى عام  1957من الايايلة من عام  المنتسبين اعداي :4جدول رقم 

 المجموع اناث ذكور بيان

 22667 14565 8080 المسجلين للصيادلة اإلجمالي العدد

 15045 10422 4623 األردن داخل المقيمين الصيادلة عدد

 4045 2490 155 األردن خارج المقيمين الصيادلة عدد

 801 300 501 المتقاعدين الصيادلة عدد

 482 66 416 الصيادلة من الوفيات عدد

 2216 1290 926 السجالت من المرفوعين الصيادلة عدد

 78 19 59 السجالت من المشطوبين الصيادلة عدد

 2018 ييناألرين: بيانات عامة لنقابة الايايلة 5جدول رقم 

 (1972لسنة  51)نظام رقم  ييناألرين مراجعة قانون نقابة الايايلة. 

 هأن، كما اإلجتماعيوجدنا ان لغة النظام عموما غير حساسة للنوع  األرينيين،قانون نقابة الايايلة اثناء مراجعة 

، اإلجتماعيوع مراعاة للن أكثروليصبح  أفضلبشكل  الصيادلة والصيدالنياتيحتاج لبعض التطوير والتحسين ليخدم 

 :ومن هذه المالحظات

دى ل مسجلمرخص بمزاولة المهنة وانثى  أوذكرا كان كل شخص ليصبح  – لصيدلي: تعديل تعريف ا2المادة رقم  -

حسب الجنس  اءعضاألوالصيدالنيات ليصبح مجلد معد لقيد اسماء الصيادلة  –. كما نقترح تعديل تعريف السجل النقابة

 في النقابة.

 :هجديدد وونقترح اضافة بن النقابة،باهداف  : الخاص5المادة رقم  -

ن العمل عاألجوروالمساواة في  وضمان تكافؤ الفرص الصيادلة ذكورا واناثاشكل من اشكال التمييز ما بين  أيمنع  -1

 .ذي القيمة المتساوية

 .نبذ العنف بجميع اشكاله وخصوصا في اماكن العمل -2

 . منهم هاإلجتماعيالمسؤوليات  أصحاببوتقديم خدمات المساعدة والخاصة  الصيدالنيات والصيادلةة أيحم -3

 كما يلي: اإلجتماعيلنوع لحساسية  أكثر ا لجعلهاتعديله نقترح: 17المادة رقم  -

في النقابة الذين يزاولون المهنة في  عضاءاألوالصيدالنيات سجل الصيادلة المزاولون يدون فيه اسماء الصيادلة  -أ

 .المملكة حسب الجنس وأدوا جميع الرسوم السنوية وكافة االلتزامات المالية المطلوبة منهم للنقابة
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لمهنة في النقابة الذين ال يزاولون ا عضاءاألوالصيدالنيات سماء الصيادلة سجل الصيادلة غيرالمزاولين يدون فيه ا -ب

 .في المملكة حسب الجنس وأدوا جميع الرسوم السنوية وكافة االلتزامات المالية المطلوبة منهم للنقابة

 اللجان المشرفة على االنتخاب. أواللجنة  ذكر عن نسبة تمثيل النساء في فيهالم يرد : 29المادة رقم  -

 وأتعديل شرط الترشيح لعضوية المجلس ليصبح )عضو في الهيئة العامة ذكرا كان نقترح  أ،: البند 32المادة رقم  -

 انثى(

 عضاءألس مؤلف من نقيب وعشرة تعديله بحيث يصبح )يتولى شؤون النقابة مجنقترح  أ،: البند 33المادة رقم  -

 العامة بحيث تكون نسبة تمثيل النساء مناصفة مع الرجال على النحوالتالي..........( ئةتنتخبهم الهي

 المرأة.من بين المناصب التي تنتخب في المجلس منصب رئيسة للجنة في المادة يرد  : لم37المادة رقم  -

 نهليات العائلية الملقاة عليظروف النساء والمسؤوللم يرد فيه مراعاة  -فقدان عضوية المجلس أسباب: 42المادة رقم  -

 .المجلس لثالث مرات إجتماعات إلى في االعذار المشروعة التي يقبلها المجلس للتأخر عن تلبية الدعوة

ذا ام هأخل بواجباته المهنية خالفا الحك انثى أو)كل صيدلي كان ذكرا  –تعديلها لتصبح نقترح : 55المادة رقم  -

 القانون....(.

 نسبة تمثيل النساء في المجلس التأديبي.ل ذكر ام يرد فيهل :56المادة رقم  -

انقطاع الصيدلي ذكرا كان ام انثى عن مزاولة المهنة ال يمنع من  أوإن توقف ) -: تعديلها لتصبح60المادة رقم  -

 مزاولتها المهنة(. أوارتكبتها اثناء مزاولته  أومحاكمتها تأديبيا عن اعمال ارتكبها  أومحاكمته 

في الميزانية مخصص بند  (: لم نجد74ال مادة - 70ال مادةوالشؤون المالية )من  –الباب التاسع/موارد النقابة  في -

 هن.ورفع كفاءتهن وتدريبتأهيل وتمكين الصيدالنيات  لضمانولم يتم تحديد مخصص في الميزانية  المرأةللجنة 

 ”ة حق التنظيم النقابيأيالحرية النقابية وحم“ 87رقم   65مع االتفاقية الدولية تنسجما : ال  79والمادة  78المادة رقم  -

 الصادرة من منظمة العمل الدولية.

نظم عمل على مواد تأو لنقابةفي ا المرأةال يحتوي على آلية النتخاب لجنة  ييناألردن نقابة الصيادلة قانونوجدنا ان  -

 وتمكينهن ورفع كفاءتهن وتدريبهن الصيدالنياتتأهيل واهدافها واختصاصاتها وصالحياتها لضمان  المرأةلجنة 

  مراكز صنع القرار. لتبوءالنقابيات  صيدالنياتالفرص لل إتاحةوفي النقابة تمثيل النساء ومصالحهن و

 التدابير -النقابات العمالية والمهنيةيه في األردن المرأةوثيقة السياسات  العامة لوضع “وحسب دراسة  أنه معا

ضمن سياق نادية شبانه ،  أعدتهاالتي  2016في  66 ”وقيادتها المرأةتشجيع مشاركة  إلىالرامية اإلستراتيجياتو

كل نقابة الباحثة ان ذكرت ، )للمرأة)هيئة األمم المتحدة  المرأةبرنامج هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين 

 .المرأةالتي تغطي األنشطة المتعلقة بشؤون  المرأةلجنة منها:  مهنية تتضمن عدة لجان، والتي تشمل

 

 (1974لسنة  45ة الايايلة )نظام رقم مراجعة النظام الداخلي لنقاب. 

كما  ،اإلجتماعيوجدنا ان لغة النظام عموما غير حساسة للنوع  ييناألردنمراجعة النظام الداخلي لنقابة الصيادلة  اثناء

، اإلجتماعيللنوع  مراعاةأكثروليصبح  أفضلبشكل الصيادلة والصيدالنيات يحتاج لبعض التطوير والتحسين ليخدم  أنه

 :ومن هذه المالحظات

دى نقابة لاناثا  أوتعديلها لتصبح )يطبق هذا النظام على جميع الصيادلة المسجلين ذكورا كانوا نقترح : 2المادة رقم  -

 ية الهاشمية(.األردنالصيادلة في المملكة 

لمهن ح لهم بممارسة اواناثا المسموالمجلس سجال باسماء الصيادلة ذكورا  )ينظمتعديلها لتصبح نقترح : 4رقم المادة -

 تاريخ التسجيل(. مسلسال حسب

ها عمل اللجان وماهيةة هذه هيماذه اللجان وآلية انتخاب له يذكر وجود المجلس ولم: يتم تعيين اللجان من 8المادة رقم  -

 لجنة شؤون الصيدالنيات. أو المرأةمنها لجنة وهل 

لم يرد فيه مراعاة لظروف النساء والمسؤوليات العائلية الملقاة عليهن  -فقدان عضوية المجلس أسباب: 14المادة رقم  -

 المجلس لثالث مرات. إجتماعات إلىفي االعذار المشروعة التي يقبلها المجلس للتأخر عن تلبية الدعوة 

 اثا والدفاعوانالح اعضائها ذكورا ة مصأيتها بحمتعديلها لتصبح )تقوم النقابة ضمن اختصاصانقترح  :28المادة رقم  -

عنف في اماكن العمل قد يصيبهم فيما يتصل بعملهم المهني كما تقدم لهم الدعم  أوتمييز  أوحيف  أوظلم  أيعنهم ضد 

 في كل ما يتعرضون له من صعوبات لضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين(.

 

 

                                                           

- 65 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b056.html,مكتب حقوق, اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي  

  .االنسان, جامعة مينسوتا

التدابير واالسترتيجيات الراميه الى تشجيع مشاركة المرأة  -لوضع المرأة االردنيه في النقابات العمالية والمهنية السياسات العامةوثيقة "66 

 .2016، هيئة االمم المتحدة للمرأة، ناديه شبانه، "وقيادتها
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  (1974لسنة  46للايايلة )نظام رقم  اإلجتماعيمراجعة نظام التقاعد والضمان. 

، اإلجتماعيعموما غير حساسة للنوع وجدنا ان لغة النظام  للصيادلة اإلجتماعيمراجعة نظام التقاعد والضمان اثناء 

راعاة للنوع مأكثروليصبح  أفضلبشكل الصيادلة والصيدالنيات يحتاج لبعض التطوير والتحسين ليخدم  أنهكما 

 المالحظات:ومن هذه ، اإلجتماعي

البند وعائلتها( ، عائلته/أو/ الصيدالنية  تأمين دفع راتب تقاعدي للصيدلي) البند أ صبحيتعديلها لنقترح : 3المادة رقم  -

 عائلته/ عائلتها في حالة عجزه /عجزها عن العمل(. أوللصيدلي/ الصيدالنية  اإلجتماعيب ليصبح ) تأمين الضمان 

 يتم ذكر نسبة تمثيل النساء في اللجنة الطبية. : لم12المادة رقم  -

ة لائاالشخاص المذكورين تاليا ع )يعتبرلتصبح  اتعديله نقترحلذا  اإلجتماعي: المادة ال تراعي للنوع 26المادة رقم  -

ق في الراتب لحالذين لهم ا المتوفاه، المعالينالصيدلي المتقاعد المتوفى/ الصيدالنية المتقاعدة  الصيدالنية أوالصيدلي/

زوج العضو  أو الزوج،الزوجات في عصمة  أو. الزوجة 1 -النظام: الصحي بموجب احكام هذا  التأمينالتقاعدي و

   االنثى(.

 في حالة وفاة الصيدلي/ الصيدالنية(. الشرعيين للورثة)لتصبح  1أ نقطة  تعديل البندنقترح : 35المادة رقم  -

: لم يرد ذكر نسبة تمثيل النساء في لجنة الفصل في االعتراضات المقدمة من قبل الصيدلي/ الصيدالنيه 47المادة رقم  -

 من المعالين...(  أي أو

 االمتيازات عند احتساب الراتب المتقاعدة نفسلم يرد في النظام هل يتم اعطاء للصيدلي المتقاعد والصيدالنية  -

 على سبيل المثال. التقاعدي مثل االعالة

 

 يةاألرين طباءاألنقابة  .10

 1954سنة التأسيس: 

تها والدفاع عنها، والتعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات أي: رفع مستوى مهنة الطب وتنظيمها وحماألهداف

والمحافظة  طباءاألجمع كلمة العمل على العالقة لرفع المستوى الصحي وتقديم أفضل الخدمات الطبية الممكنة للمواطنين. و

تهم في حالة العوز وعائال طباءتأمين الحياة الكريمة لألالعمل على وعلى آداب المهنة  والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم

الموجودين خارج المملكة ومع النقابات والهيئات الطبية العربية  ييناألردن طباءاألوتوثيق الصالت مع الشيخوخة  أو

 واألجنبية.

 

 ييناألريننقابة الاحفيين  .11

 1953سنة التأسيس: 

ن من اداء رسالتهم الصحفية والعمل على ضمان الحرية الالزمة للقيام بها وفقا ألحكام القانون ي: تمكين الصحفياألهداف

العمل تها وداب المهنة ومبادئها وتقاليدها وتنظيم ممارسآلوطنية والقومية، والمحافظة على وفي إطار المسؤولية األدبية وا

على رفع مستواها والمساهمة في تطوير المهنة وتدريب الصحفيين، وتوثيق العالقات وتنمية التعاون مع اتحاد الصحفيين 

وتقديم  عضاءة الحقوق المهنية لألأيالعرب ونقابات الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين في البالد العربية واألجنبية، وحم

 والثقافية لهم. جتماعيةاإلالخدمات 

 

 األسنان أطباءنقابة  .12

 1952سنة التأسيس: 

والتعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات  تها والدفاع عنها وتنظيمهاأيرفع مستوى المهنة وحم: األهداف

 طباءوالمحافظة على حقوقهم وكرامتهم، والمحافظة على آداب المهنة. وتأمين الحياة الكريمة لأل طباءاألالعالقة وجمع كلمة 

والتعاون في ممارسة المهنة  هوتنظيم عضاءالوفاة. وتوفير العمل المهني لأل أوالشيخوخة  أووعائالتهم في حالة العجز 

كة ومع في خارج الممل ييناألردن األسنان أطباءلصالت مع وتقديم المعونة الطبية لغير القادرين من المواطنين. وتوثيق ا

 العربية واألجنبية. األسناننقابات وجمعيات طب الفم و

 

 ييناألريننقابة المحامين  .13

 1950سنة التأسيس: 

: الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته. وتنظيم األهداف

النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير  أعضاءجهود 

تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي كذلك ة. والعدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات إداري

عاوني تأسيس وتنمية صندوق تالعمل على و عضاءوالثقافية لأل جتماعيةاإلو قتصاديةاإلالنقابة وتقديم الخدمات  عضاءأل

وتنظيم  عضاءمادية وتوفير العمل المهني لألللمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات القانونية والمهنية وال

 التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.
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 (ييناألرينن ي)جمعية مدققي الحسابات القانوني ييناألريننقابة المحاسبين  .14

 1987سنة التأسيس 

البحث العلمي والمهني في مجاالت المهنة  وشرفها، تشجيعوالحفاظ على تقاليد المهنة  عضاءمصالح األ رعاية :األهداف

مع الجمعيات  التعاون والتنسيق. كذلك في تخطيط وتطوير برامج التدريب لرفع كفاءة العاملين في المهنة المختلفة، المساهمة

 .والهيئات المهنية والعلمية المحليه والعربية والدولية

 

 ييناألرينتاب رابطة الك .15

 29/5/1974تاريخ التسجيل: 

 والعمل على توسيع دائرة القارئ وتعميق ثقافته الفكرية والعمل أعدتهاتنشيط الحركة الفكرية واألدبية وتوسيع ق :األهداف

لحرية اي وتطورها في مجاالت الخلق والتعبير الفكري في جو من األردنعلى توفير الظروف المالئمة لنمو الطاقات للكاتب 

ي تيار ي ووضعه فاألردناستلهام الجوانب اإلنسانية والوطنية في التراث القومي واألدب الشعبي  إلى باإلضافة .واالنطالق

براً أن يكون هذا اإلبداع مع إلىي، وصوالً األردنية والواقع العربي في ما يبدعه الكاتب األردناألدب العالمي ورصد البيئة 

من خالل الرابطة وبين الهيئات األدبية والثقافية  ييناألردني وآماله وتعزيز الصالت بين األدباء دناألرعن مطامح اإلنسان 

المساهمة في التعريف باألدباء والكتاب في فلسطين ودعمهم وتشجيعهم والدفاع عن حقوقهم بكل  .في الوطن العربي والعالم

ي وإصدار المطبوعات والنشرات األدبية التي تكون منبرا للكاتب الوسائل المتاحة والعمل على نشر اإلنتاج األدبي والفكر

 .الفضاء اإلنساني في العالم العربي والعالم إلىصال فكره يي ألاألردن

 النقابات المستقلة: .3.3

ناظم ال ، ما زال اإلطار التشريعياألردنة الحراكات العمالية الجديدة في ايمن عشر سنوات على بد أكثربالرغم من مرور 

شر من ع دون تغيير. اذ ما زالت القيود غير الدستورية هي السمة الغالبة في الفصل الحادي األردنللنقابات العمالية في 

نزاعات تسوية ال العمل والفصل الثاني عشر الذي ينظم أصحابي، والذي ينظم نقابات العمال ونقابات األردنقانون العمل 

ظيم النقابي، قوننة التن أن نظام الخدمة المدنية لم يتم تعديله باتجاه إلىليه دون تغيير، إضافة العمالية الجماعية على ما هي ع

العاملين في القطاع العام  ما زال يتجاهل موضوع حق أنهاال  ،2018و  2017عديله مرتين في عام رغم قيام الحكومة بت

 .67في تشكل نقابات عمالية

 

النص من  ، تم تفريغ هذا68مهنة تأسيس نقابة خاصة بهم  أيللعمال في  سمحت قانون العملمن   97المادة  بالرغم من ان 

 جانب المهن التي ال إلى منح صالحية تصنيف المهن التي لها الحق في تأسيس نقاباتتم عندما   98مضمونة في المادة  

. وقد 69لعملا أصحاب العمال ونقابات ونقابات اللجنة الثالثية المكونة من الحكومة إلىيحق للعاملين فيها تأسيس نقابات 

ة للجنة العمل والتنمية والسكان النيابي هنالك توصية اال انوزير العمل،  إلىكان قانون العمل السابق يمنح هذه الصالحية 

ة نقابة أيالسبعينات لم تسمح وزارة العمل واللجنة الثالثية بتأسيس  وزير العمل. ومنذ أواسط إلىإلعادة هذه الصالحية 

 .عمالية جديدة

 

جميعا  ييناألردن والتي تتناول حقوق 16ي على الحق في التنظيم النقابي، اذ اشارت المادة  األردنأكدت نصوص الدستور 

 لىإتنظيم نقابي حر،  بما فيها حقهم في ييندناألرالتي تناولت حقوق العمال  23النقابات، والمادة  نيكوومن ضمنها حق ت

لحقوق ا هذا الدستور لتنظيم ال يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب أنه إلىوالتي تشير ( 128/1)جانب نص المادة 

 .70والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها

 

 

لعام ا تفسيريا للدستور أجاز فيه لجميع العاملين في القطاعاً قرار 2013الدستورية في شهر تموز صدرت المحكمة أ ولقد

املين في والع األعيان سؤال للمحكمة بخصوص تأسيس نقابة لالئمة تأسيس نقابات لهم، وذلك على خلفية توجيه مجلس 

 .71المساجد بعد سلسلة من االحتجاجات التي نفذها األئمة والوعاظ

 

                                                           
 watch.net/ar/paper/20401-http://labor،   2018 "تقريرحرية التنظيم النقابي في األردن "67 

 . الفقرة أ(  97)وتعديالته، المادة  1996لعام  8قانون العمل األردني رقم  68 
 . أ/ دالفقرة (  89)وتعديالته، المادة  1996لعام  8قانون العمل األردني رقم  69 

  .2011. الدستور األردني لعام  70

 . 2013لعام  (6 )قرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم 71 

http://labor-watch.net/ar/paper/20401
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 يجياتاإلستراتالتدابير و - يه في النقابات العمالية والمهنيةاألردن المرأةوضع العامة ل وثيقة السياسات"وحسب دراسة 

الرغم من عدم اعتراف الحكومة نه وعلى أبذكرت الباحثة  ،2016في  72 "وقيادتها المرأةتشجيع مشاركة  إلىالرامية

. إن الهيكل 2013شهر نيسان من عام ؤتمرهم في مفي قد أعلن  األردنية بها، إال أن اتحاد النقابات المستقلة في األردن

والذي يتكون  ؛األردنتحاد العام لنقابات العمال في اإل هيكل هو نفس األردنالتنظيمي التحاد النقابات العمالية المستقلة في 

تشكل عامل،  7000تحاد من تسع نقابات تمثل حوالي واللجنة التنفيذية. ويتألف اإل ،والمؤتمر المركزي من المؤتمر العام،

في  اءعضن النقابة التي تضم أكبر عدد من األأ ذكرت الباحثة في وثيقة السياسات،و .عضاءمن األ %25حوالي فيه  النساء

، ليس فيهم اعضو 4500سائقين، التي يوجد فيها هي نقابة النقل البري/ نقابة ال األردنفي  اتحاد النقابات العمالية المستقلة

 .سيدة أي

 

اتحاد الزراعة  . وتتركز النساء في% 5، وال تتجاوز نسبة السيدات اعضو 1455صناعة الفوسفات من تحاد ويتكون ا

 . 900 من أعضائها ال % 60، حيث تمثل األردنتحاد النقابات العمالية المستقلة في إل

 

وثيقة "وحسب دراسة  2015في شهر كانون األول من عام  األردنتحاد النقابات المستقلة في إلوقد تم عقد المؤتمر العام 

 المرأةع مشاركة تشجي إلى  اإلستراتيجياتالتدابير و - يه في النقابات العمالية والمهنيةاألردن المرأةالسياسات  العامة لوضع 

 13وتتكون اللجنة التنفيذية من  ( سيدة 20 )وعددهمالنساء  من % 15ممثال، منهم  126من المؤتمرتألف ، 73 "وقيادتها

 بةونائ الزراعة اتحاد رئيسة المجالي، وفاء) االتحاد إحداهما هي نائبة رئيس ،سيدتين( أي) من النساء % 13عضوا منهم 

       لنساء نسبةتشكل ا األردنفي اتحاد النقابات العمالية المستقلة في و .(األردن في المستقلة العمالية النقابات اتحاد رئيس

 .% 15وال يتجاوز تمثيلهن في اللجنة التنفيذية  من الممثلين، % 15

 النقابية: المرأةالتحديات التي تواجه .4

 في المسح الذي اجرته منظمة العملعدم مشاركة النساء في عضوية النقابات والقيادة  إلىالتي دفعت  سبابمن بين األ

 .75وتفضيالتها وأدوارها المرأةهو أن األفكار النمطية ال تزال قائمة حول قدرات  سبابان احد األفيها ، ذكر 74الدولية 

ليها ثقافة أو أنشطة االتحاد التي يسيطر ع، ذلك إلى باإلضافةعضوية نقابات العمال وقيادتها  إلىعدم انضمام النساء يعود و

في الدراسة االستقصائية لمنظمة  ، وذكراالنضمامذكورمما يثني النساء عن ال عضاءالذكور أو ردود الفعل العدائية من األ

ان النقابات تعتبر  إلى باإلضافة. 76مناصب قيادية إلىالنقابات أو تتطلع  إلىتفتقد الثقة لالنضمام  المرأةالعمل الدولية أن 

 العاملة. المرأةغير حساسة الحتياجات 

 

يه في العمل النقابي هي النظرة الذكورية حيث أن المجتمع يحتكر األردنالعاملة  المرأةالتحديات التي تواجهها  أبرزكذلك من 

أن جهل النساء بأهمية العمل النقابي وفائدته في ضمان حقوقهن العمالية، يقف حاجزا  وكما العمل في النقابات للذكور.

انتخابات  إذ يفضلن في المرأةعزوف النساء عن دعم  إلى باإلضافةبطريق انضمامهن للنقابات وترأسهن لمناصب تنفيذية، 

 النقابات عادة أن يصوتن للرجال.

 اتيجياتاإلسترالتدابير و - يه في النقابات العمالية والمهنيةاألردن المرأةوثيقة السياسات  العامة لوضع "وحسب دراسة 

المانحين الدوليين  إجراءاتات تلبية ياولغذكرت الباحثة بانه  ،2016في  77 "وقيادتها المرأةتشجيع مشاركة  إلىالرامية

دما تم إجراء ؛ ولكن عنالمرأةالنقابات على إنشاء لجان  المتعلقة بشأن مشاركة النساء في المناصب القيادية، وافقت العديد من

افتقارها لألهمية. وقد لوحظ أن هذه اللجان  إلىأشارت اإلجابات  مقابالت مع ممثلي النقابات لهذه الورقة حول دور اللجان،

. وكان "المرأةالمتعلقة ب قضاياتنظيم حلقات عمل بشأن ال"أو  "المرأةليوم  تنظيم األنشطة"سؤولة عن أنشطة مثل هي الم

                                                           
واالسترتيجيات الراميه الى تشجيع مشاركة المرأة  التدابير -وثيقة السياسات  العامة لوضع المرأة االردنيه في النقابات العمالية والمهنية"72 

 .  2016، هيئة االمم المتحدة للمرأة، ناديه شبانه، "وقيادتها
التدابير واالسترتيجيات الراميه الى تشجيع مشاركة المرأة  -وثيقة السياسات  العامة لوضع المرأة االردنيه في النقابات العمالية والمهنية"73 

 .  2016، هيئة االمم المتحدة للمرأة، ناديه شبانه، "وقيادتها
74 Obstacles Women Face in Participating Effectively in Trade Union Membership and Leadership, Journal of 

Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies (JETERAPS) 3(3): 317-322,© Scholarlink Research 
Institute Journals, 2012 (ISSN: 2141-6990) 
75 International Confederation of Free Trade Unions (2000). End Discrimination: Equality for Women Now, 

Decisions adopted by the 17th. World Congress of the ICFTU, Durban, 3-7 April 2000. 
76 International Labour Office (2000). The Role of Trade Unions in Promoting Gender Equality. Report of the 
ILO-ICFTU Survey. Geneva: ILO Gender Promotion Programme. 
 

سترتيجيات الراميه الى تشجيع مشاركة المرأة التدابير واال -وثيقة السياسات  العامة لوضع المرأة االردنيه في النقابات العمالية والمهنية"77 

 .  2016، هيئة االمم المتحدة للمرأة، ناديه شبانه، "وقيادتها
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تصدرها النقابة وأنهم ليسوا  التي جراءاتمتكافئ في السياسات واإل أيليس لديهم ر المرأةلجان  أعضاءمن الواضح أن 

ميزانيات مخصصة؛ حيث تتم تغطية أنشطتها عندما ال تمتلك  المرأةلجان كذلك وجدنا ان و .ا من عملية صنع القرارجزء

المانحة برنامجا لإلدارات أو األنشطة النسائية. وقد قالت اثنتان من السيدات النقابيات  الدولية أو الجهات اإلتحاداتتكرس 

. "يات، يقوم على الفور بطردهن من اللجنةشكلية، وعندما يشعر الرجل أن هذه النساء قو المرأةلجان ":اللواتي تمت مقابلتهن

 .في المنظمات اإلناثاالتجاه واضحا في جميع المقابالت التي تم إجراؤها مع األشخاص الفاعلين من الذكور و وكان هذا

قدراتهن  ناءلمساعدة لبل جنيحت لواتيوال ايز عليهنهن من الفئات المهمشة التي ال يتم التركأب لنساء في النقاباتل وينظر

اذ انه في جميع المشاريع التي تم تنفيذها لتمكين النساء وبناء قدراتهم  ،مواقع صنع القرار إلىومنحهن الفرص للوصول 

 .اشراكهناو من الجهات المانحة نجد ان النساء النقابيات نادرا ما يتم  من الحكومةسواء 

 

ان النقابات واداراتها ال تراعي المساواة الجندرية في التمثيل في هياكلها لذلك ال تولي االهتمام الكافي لتمكين النساء كما و

 إلداريةامواقع صنع القرار في هياكلها  إلىللوصول  أعدتهارفع كفاءات النساء النقابيات القيادية ومس أجلفي مشاريعها من 

 .ل النقابي بشكل عاموزيادة مشاركة النساء في العم

 

ن طاءهواع نامس الحاجة للتدريب لبناء قدراتهاللجان النقابية هن ب أو اإلداريةفي الهيئات  عضاءان معظم النقابيات األ

 لها وتأهيل جيل جديد من نلى المكاسب واالنجازات التي وصلالمهارات الالزمة لبناء قواعد انتخابية عمالية والمحافظة ع

 القادمة.الدورة النقابية نهايةومواقع صنع القرار في اإلداريةالشابات النقابيات للترشح للهيئات 

 

تتواجد فيها نساء نقابيات  األردنفي االتحاد العام لنقابات عمال نقابات  7 هناك - نقابة فقط 17من بين انه وجدير بالذكر 

يجب  وما اإلداريةبالهيئة  أعضاءك ( سيدة نقابية2-1)تتواجد فيها نقابة مهنية  15نقابات من  8و اإلدارية،بالهيئة  أعضاءك

العاملة بشكل عام وللنقابية بشكل خاص ومحاولة  للمرأةالعمل عليه هو تغيير هذه النظرة للعمل النقابي ولنظرة المجتمع 

 .لوظيفية في كافة المجاالتانات اوالضم األجوروالرجل في  المرأةالمساواة بين كل من 

 

فإن هذه  2013-2012والتمكين للفترة  لحمايةة واأيية نحو الوقاألردن المرأةوبحسب التقرير الوطني الثاني حول تقدم 

ية بأهمية األردن المرأةأن غياب الوعي لدى  إلىومهنية ونقابية وسياسية، ويشير التقرير  إجتماعية إلىالتحديات تنقسم 

ة تقف عائقا في سبيل انضمامها للعمل النقابي وترأسها األسريو جتماعيةاإل المرأةالمشاركة في العمل النقابي، وظروف 

 مناصب تنفيذية.

 

في العمل النقابي وباألخص المتزوجة حيث ال تتوافر حضانات  المرأةان البيئة الضاغطة تحول بشكل كبير دون مشاركة 

ضغوط الزوج لها على ترك العمل له دور كبير في تقليص مشاركتها في  أحيانااالطفال الستيعاب اطفالها أثناء العمل و

، "ةالنقابات العماليية في األردن المرأةواقع مشاركة "دراسة وفي . ها ألمور المنزل وتربية األبناءالعمل النقابي وتفرغ

 زأبرفقد تبين أن ضعف النقابات العمالية ذاتها يعد من  78مجال المعوقات المهنية والنقابية، انه في  د. خلود المراشدةذكرت 

طية ارقوي تتم خارج ساعات العمل وغياب اآلليات الديمتوالنشاطات النقابية ال جتماعاتاإل أوقات تلتهاهذه المعوقات، ثم 

 عن عمل النقابات العمالية. 

 

 معوقات التي تحول دونال أبرزبدور النقابات العمالية يعد من  المرأةين أن جهل أما بخصوص المعوقات السياسية فتب

 سة بضرورة منح النساء كوتا في الهيئاترابقانون العمل.  وقد أوصت الد المرأةفي العمل النقابي، تاله جهل  المرأةمشاركة 

والمكتب التنفيذي، وعقد دوارت تدريبية لتمكين النساء من المهاارت والقدارت النقابية وتشجيعهن على ممارسة  اريةاإلد

 جانب قيام قيادات النقابات العمالية على تسهيل العمل النقابي على السيدات. إلىالعمل النقابي، 

خذ القطاع أوي % 10-8التعليم والصحة حيث يشغلون ما نسبته لم يعد المشغل الرئيسي باستثناء  اآلن،كما أن القطاع العام 

 .سوق العمل يلتحقون بصفوف البطالةمن الخريجين خارج  %40ويبقى حوالي  % 20-15الخاص ما نسبته 

في العمل النقابي، وتدني أجور النساء  المرأةي هو ضعف مشاركة األردنما يجب التركيز عليه في سوق العمل  أكثران 

، وفي العاملةو بالنسبة للرجال في سوق العمل، وغياب التوعية بقوانين العمل والتشريعات الدولية التي تضمن حقوق العامل

 .ع اقتراحات لمواجهة هذه التحدياتهذا الصدد نحن نحاول المساهمة من خالل هذا االمشروع في وض
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 :نوتونس والمغرب ولبنا األرينالسياسية في  األحزابالعربية في المجالس النقابية و المرأة.تمثيل 5

تمييز ، العنف والاألساسيةظروف من الحرمان الشديد من حقوقها االنسانية  العالم تعيشفي شتى أنحاء  العديد من النساء

 استبعادها من المشاركة السياسية والحياة العامة. إلىمما يؤدي  المرأةيمارس ضد  الديني الذي أوالثقافي  أوسواء القانوني 

العربية  المرأة ضعف تمثيليساعد في فهم هناك عالقة جدلية تكاملية بين التنظيم السياسي والعمل النقابي، وفهم هذه العالقة 

 .لبنانوالمغرب و وتونس األردن وهنا سنقوم بالتركيزعلىالسياسية في الوطن العربي  األحزابفي المجالس النقابية و

 

العقلية فذكوري. الطابع ال ،المرخص أوالممنوع  أو "السري"النشاط الحزبي السياسي في الوطن العربي  اتخذ بداياتالمنذ 

 اإلضافةب، ا واقصائها عن المشاركة السياسيةيدهيالعربية عملت على تح المرأةالذكورية التي عانت وما زالت تعاني منها 

جعلها تحجم عن المشاركة في النشاط مما كله المجتمع لها أوالنمطي الذي  اإلجتماعيظروف متعلقة بالدور وجود  إلى

 .الهام في هذا المجال المرأةالثقافة العربية وغياب الوعي لدور أوالعادات والتقاليد  العام، وكذلكالسياسي والعمل 

 

ا هاما من النقابات اطار كانت تجدالسياسية  األحزابالعالقة بين التنظيم السياسي والعمل النقابي عالقة أزلية، الن  ان 

تحت اطار  ويضالسياسية السرية تن األحزابالجماهير ومخاطبتها والتأثير عليها الستقطابها وكانت  إلىومدخال للوصول 

 .عاد عن رقابة السلطات المباشرةالناس واالبت إلىالنقابات وتتستر خلفها للوصول 

 

السياسية ومجالس النقابات فهذه الهيمنة  األحزابمن خالل ما تقدم نجد تفسيرا للهيمنة الذكورية على مواقع القيادة في 

ريخية التي لتاالنقابات المهنية والعمالية بحكم العالقة ا إلىفي الوطن العربي وامتدت  األحزابالذكورية بدأت منذ تشكيل 

 تمت االشارة لها فيما سبق.

 

 النقابي:العربية والعمل  المرأة 

العربية سوق العمل وانخراطها الواسع في مختلف مجاالت العمل، جعل نسبة القوى النسائية العاملة في  المرأةان دخول 

في  المرأةبان مشاركة  79حيث افادت دراسة حديثة اعدها صندوق النقد العربي ،الوطن العربي تشكل نسبة ال يستهان بها 

للمتوسط  %48.7مقارنة مع  2017في سن العمل في عام  اإلناثمن اجمالي  %18.9سوق العمل بالوطن العربي بلغت 

 .ئبةن لم تكن غاإقابية ما زال حضورها هزيل العربية في المجالس الن المرأةال أن إالعالمي ، 

 
تنص المادة و ياإلقتصاد، والثقافة النقابية مستجدة على الواقع السياسي وأةقابي في الوطن العربي حديث النشالعمل النان 

طالق، الحق في تكوين تمييز على اال أيالعمل دون  أصحابللعمال و“على أنه  8780الثانية من اتفاقية العمل الدولية رقم 

في ، ر هذه حرية االختيا“وفي تفسير الحريات النقابية للجنة التابعة لمنظمة العمل الدولية أن  ”المنظمات التي يختارونها

 أوهنة م أومنشأة  أيفي  أكثر أوخرى الحق في إقامة منظمة واحدة األ( تستلزم من بين أشياء اإلتحاداتقابات )وتكوين الن

الحالة التي يتم فيها طبقا للقانون إقامة احتكار نقابي )نقابة واحدة(  ذا، فإنه يوجد اختالف أساسي بينفرع نشاط. وهك

تنظيم  لىإنقاباتهم طوعا ً  أوانضمام العمال  إلىفيها الممارسة الفعلية  حتكار، وبين الحالة التي تؤديالوالمحافظة على هذا ا

ذا ه على االقل تطلب أن يكون أنها، فمرا إلزامياواحد. وعلى الرغم من أن االتفاقية لم تقصد إطالقا ً جعل تنوع النقابات أ

 .هو التعدد النقابي، بل النتيجة التنوع ممكنا في جميع الحاالت بمعنى آخر، ليس الهدف

 

ب العاملة وال تفرق بينها وبين الرجل في الترشيح للمناص للمرأةالدول العربية ال تعتمد قوانين خاصة بالتمثيل النقابي 

في القيادة النقابية ضعيفا ال يتماشى مع حضورها على االر  ومساهمتها  المرأةيزال تمثيل  القيادية في النقابات ولكن ال

 .في العمل النقابي والدفاع عن حقوق العمال

 

 

 

 

 

                                                           
79 http://www.medi1tv.ma/ar/131690--دراسة-18.9-في-المائة-نسبة- مشاركة-المراة-في-سوق-العمل-بالوطن-العربي-اخبار-العالم
  االخبار

80 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b056.html,جامعة , مكتب حقوق االنسان , اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي

 مينسوتا
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 العربية والعمل الحزبي السياسي:  المرأة 

ة ال اال أن مشاركتها السياسي ياإلقتصادو اإلجتماعيالعربية على الصعيد التعليمي و المرأةرغم االنجازات التي حققتها 

مبعدة عن المجاالت السياسية، ان ضعف نشاط  أوبعيدة  جتماعيةاإلعمال ، وغالبا ما تكون مشاركتها في االتزال ضعيفة

 حزبية مهام تتولى ما نادرا، واألحزاب أوغياب دعمها سواء من الدولة  إلىالسياسية يعزى  األحزابالعربية في  المرأة

 تكلف وعادة الحزب، في القيادية المراكز من غيرها أو السياسي للمكتب رئيسا أو لحزب اعام اأمين في نجدها فال حساسة،

  ،اباألحز أغلب في شيئا يُغير لن وصوري شكلي منصب بأنه يُوحي مما الحزب برامج ضمن وجد ان المرأة بملف  المرأة

 لتجنيبها هو األحزاب بعض في المرأة ملف إيجاد من الهدف ان حقوقها، عن مدافعةلل و للمرأة موجهة جدّية برامج فال

 ها.قضايا تبني وعدم المرأة بهايلتغي  االنتقادات

 

 المثابرةو العمل المرأة من يتطلب الذي األمر ضعيفا، زال ما العامة الحياة في ومشاركتها العربية للمرأة الحضورالسياسي

 عليها، ناءوالب حقتتها التي االنجازات من االستفادة عليها لذلك العامة، الحياة في المشاركة في حقها إلى للوصول والنضال

   .العربية ولالد في الوطنية القوانين وفي الدولية تفاقياتاإل في الموجودة اآلليات من واالستفادة

 :السياسية والعمل النقابي في الوطن العربي األحزاببين  ة. العالق1.5

 عضاءعبر عدد محدود من األوتوصلها تستطيع أن تقودها  نهاالسياسية، أل األحزابان العمل النقابي له أهميته عند 

ع لها سياسية تض أولوياتالسياسية لها أهداف متعددة و األحزابقيادة مجتمع بأسره، و إلىوالكوادر القيادية في النقابات 

 النقابات. إلىآليات للوصول 

 :تتمثل بالتاليفهي أما أهداف التنظيمات السياسية من العمل النقابي 

 وتعبئة الجماهير حولها.طرح القيم واألفكار الخاصة بها على إمتداد المجتمع  .1

 لكسب الحزبيين وتنظيمهم في إطار سياسي محدد. إعتبار النقابات مكانا خصبا .2

 حولها.يد الجماهير والتفافها أيللعمل النقابي وت األحزابالتاكيد من خالل العمل النقابي على ريادة  .3

السياسية والعمل النقابي لتوضيح طبيعة العالقة  األحزابمن حيث عالقة  ربعةعند استعرا  تجارب الدول العربية األو

البريطاني والفرنسي لهذه الدول العربية واحتالل  اإلستعمارأن  وجدنااألزلية والظروف التي حتمت وجود هذه العالقة، 

 .للنقابات هكانت الدوافع الوطنية التحررية المحركهذه اسرائيل لفلسطين، 

 

 :األرين .1.1.5

، وكان هناك نشاطا سياسيا آخر يظهر بين الحين واألخر اثناء انتخاب األردننية في النقابات المهت مسينات نشأفي أوائل الخ

نتمون يعود  ألن المرشحين كانوا يهذا النشاط السياسي والنقباء ومجالس النقابات وينتهي بعد االنتخابات وظهور النتائج. 

الترشح وتضمن عن طريق عناصرها النشطين  إلىتي كانت تدفع بهم سرا الممنوعة وهي ال األحزاببآخر لتلك  أوبشكل 

صراع يتبدى في تعدد قوائم  األحزابمقاعد المجالس النقابية، وكان هناك بين تلك  إلىصالهم أياسط المهنيين أوفي 

 دمه .ع أوالمرشحين واتفاق على قوائم موحدة وذلك تبعا للحالة السياسية السائدة من وجود جبهة وطنية 

اتحاد نقابات وجمعيات العمال  “ ـحيث تم تشكيل ما عرف ب 1942سنة  البدايةية فقد كانت األردناما النقابات العمالية 

سن قانون نقابات العمال، بيد أن  1947ومع حلول عام  “ة يالفلسطينلجمعية العمال العربية “كتنظيم نقابي مواز  “العربية 

جمعية “ ـقامت الحركة النقابية ممثلة ب 1948تقويض العمل النقابي وتراجعه، وبعد حرب  إلىأدت  “النكبة  “ 1948حرب 

عظمهم في فيما تشتت القادة النقابيون واستقر م نابلس شمال الضفة الغربية، إلىبنقل مركزها من حيفا  “العمال الفلسطينية 

اف العمل النقابي غيرت الجمعية اسمها في العام في عمان واثر صدور قرار من المجلس األعلى للجمعية باستئن األردن

ل مواصلة العمل بشك إلىلم يلق قرار الجمعية هذا ترحيبا، ما دفع بالبعض  ”يناألردنجمعية العمال  “جمعية  إلى 1952

ة الموجودة بعدما حلت النقابات العمالي 1953لسنة   53ية  بسن قانون نقابات العمال رقم األردنفقامت الحكومة ، غير علني 

قابات سيس نأقابي مرحلة جديدة وفتح المجال لتدخل التنظيم الن بعد سن قانون نقابات العمال،. و 1952في الضفة في عام 

في الوقت الحالي يتكون و 1955العام  األردنات العمال في نقابة كمقدمة لتأسيس االتحاد العام لنقاب 21جديدة، تم تسجيل

 . األردنفي عمالية عمالية تمثل جميع النقابات النقابة  17هذا االتحاد من 
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 ع، والتي مهدت التعديالت الدستورية االخيرة لوالدتها، معركة شرسة النتزااألردنتخو  النقابات العمالية المستقلة في 

ال في حق العمعلى وقد وصل عدد النقابات المستقلة منذ اقرار التعديالت التي نصت  االعتراف بشرعيتها من الحكومة.

التي احتكرت تمثيل العمال لعقود وينضوي تحت  عشر ةنقابة راحت تزاحم مثيالتها الرسمية السبع 15 إلىليف نقاباتهم، تأ

قد لعبت االحتجاجات العمالية التي سجلت ومن القوة العاملة في البالد.  %10عامل يمثلون  ألف 120النقابات الرسمية نحو 

الدستور  تعديل على نصوص إدخال، دورا حاسما على ما يبدو في الدفع باتجاه 2011و 2010مي ارقاما قياسية خالل عا

 ليف نقابات مستقلة.يمنح العمال صراحة حق تا

 

التنظيمات  تالعام، كم اسلفنا فقد نشأ أيثر بدور بارز في التعبير عن توجهات الرتستأ األردنالنقابات المهنية في  ما زالت

شراف على سعة في تنظيم المهن واالالدولة عن سلطة وا ية، وتنازلت لهااألردنالمهنية في وقت مبكر من عمر الدولة 

قامت النقابات القائمة بالحلول في الفراغ السياسي  ، الممارسة وتطوير المهنة، وبسبب منع ممارسة النشاط الحزبي انئذ

الذي عزز الدور السياسي للنقابات وضم العمل  األمرية والذي امتد لمدة ثالثة عقود، السياس األحزابالذي نشأ عن منع 

 إلى حزاباألدرجة اكتفى فيها الحزبيون السابقون بوجود تمثيل لهم في الطيف النقابي، وبالرغم من عودة  إلىالحزبي 

وجية حرصت دوليهات قياداتها األجقراطي وتوموالعمل في العلن اال أن النقابات بحكم امكاناتها المالية الكبيرة وتنظيمها الدي

اسية والوطنية مما جعلها في مواجهة يالس قضاياالكثير من ال إلىعلى االستمرار في اداء نفس الدور السابق، فتصدت 

 .الحكومات المتعاقبةمع مستمرة 

 

 :. تونس2.1.5

اتسمت الحركة النقابية في تونس ببعدها السياسي منذ نشأتها حيث ارتبط فيها النضال النقابي بالنضال الوطني، الذي رفضته  

يين عموم العملة التونس“ية وحاربت تواجده منذ نشأته، اال أن هذا البعد السياسي ظهر بوضوح في جامعة اإلستعمارالسلطة 

اال أن هذه العالقة شهدت تدهورا خاصة بعد . ”الدستوري الحر“وكان لها ارتباط وعالقة بالحزب  1924سنة  تنشأ التي“

ومحاولة الحزب االستيالء على  1937نوفمبر من عام  20ضراب العام يومالعملة التونسيين المشاركة في االرفض جامعة 

  .القيادة المركزية النقابية

 

ع م اإلجتماعيزدهارا في اتجاه توحيد الرؤية والصفوف وذلك بربط النضال الوطني بالنضال اتقدما و 1964عام شهد و

بعد ذلك استمرت النضاالت المشتركة   .صداه في صفوف قادة االتحاد وجدترابط وهو  ،للشغلتأسيس االتحاد العام التونسي 

الصناعة  اتحاد ”و ”الحر الدستوري“اعتبر الحزب  1952التي خاضها االتحاد والحزب الحر الدستوري، وفي عام 

أن  ،”النقابي لعملة القطر التونسي االتحاد ”و ”الشيوعي التونسي للعمال الحزب ”و“المزارعين  اتحاد ”و“والتجارة 

 والدعأيةالمسلح ذلك على تصعيد االضرابات مع قيام الكفاح  أجلل للعمال. وعمل من والواجب الوطني هو الواجب األ

للقضية الوطنية في المحافل الدولية والعمل على تكوين جبهة مغاربية وافريقية تجابه االستغالل الفرنسي. وكانت أغلب 

 . واستطاع1956و 1954في السنوات بين  أكثرجديد. وقد تدعمت هذه العالقة قيادات االتحاد تنتمي للحزب الدستوري ال

على المساهمة  فعمل للبالد،ديد المستقبل السياسي االتحاد بهذا الدور الذي لعبه في تحرير البالد أن يخلق له مكانة في تح

ل حكومة أوي تحاد فشارك االحيث  االستقالل،ومباشرة بعد  إجتماعيةو إقتصاديةرنامج تنمية في بناء الدولة الوطنية عبر ب

 .تقاللبعد االس

 

 :. المغرب3.1.5 

 
 لية، والزراعية، والمناجم،و، فظهرت الصناعات األقتصاديةاإلالفرنسي في المغرب وراء تحديث الحياة  اإلستعماركان 

االحتالل األجنبي، وفي  إدارة، لطرح مشاكل الكادحين أمام البدايةوجود جمعيات في  إلىوالمؤسسات الخدماتية، مما أدى 

إال العمال  البدايةالذي كان ال يقبل في  بة الفرنسية في المغرباقللن اخر الثالثينيات من القرن العشرين، تم تأسيس فرعأو

بين العمال و المغاربة بالتمييز بينهمماتيين والخدها، ولشعور العمال والخدماتيين الفرنسيين. ونظرا للنضاالت الوطنية حين

لقيادتها  لتي وصلواات الضغط باالنخراط في النقابة الفرنسية وتح سمح للعمال والخدماتيين المغاربة الخدماتيين الفرنسيين،

 .صرفهأن أصبحت مغربية  االسم إلىوفرضوا تغيير 

 

 عه الوطني، فإن هذه النقابة، صارت تلعب دورا كبيرا فيونظرا للربط الجدلي، بين العمل النقابي، والعمل السياسي، بطاب

مارس  20وفي  االحتالل األجنبي إدارةتلقائيا، هي  هحد سواء، خاصة وأن الجهة المخاطبالساحة النقابية، والسياسية، على 

مغربي االتحاد ال: "ل نقابة مغربية، بناء على الربط الجدلي بين العمل النقابي، والعمل السياسي، هيأو، تأسست 1955

 ."للشغل

 



38 
 

 :بنانل. 4.1.5

ياسي عدم الفصل بين النقابة والحزب السالصراع الطبقي / السياسي في لبنان هو الذي عمل على والدة الحركة النقابية، وان 

كان حاضراً بقوة في الدولة اللبنانية، فحزب العمال العام كان امتدادا وعلى عالقة بعدد من الجمعيات التي اعتبر بعضها 

وبعض النقابات طمحت رغم من عدم وضوح هذه العالقة. الب ”مثل جمعيتي النجارين والحالقين، نقابة الطهاة“فروعاً له 

زب ح“أهم الروافد لقيام من كانت والتي ونقابة عمال الدخان في بكفيا  زحلة،نقابة عمال حزب مثل  إلىان تتحول  إلى

 .وعي اللبناني، ثم الحزب الشي”الشعب

 

( الذي 1909طبيعة القانون العثماني )قانون الجمعيات  إلىء منه ن الحزب والنقابة قد يعود في جزرغم أن هذا التداخل بي

 ألحزابابقي سارياً في المراحل الالحقة. غير أن األزمة في هذا التداخل تكمن في أن التنظيمات النقابية اعتمدت كنمط لعمل 

ي التحريض أوونشاطاتها، واعتبرت في مراحل الحقة كأطر واجهية يمارس الحزب السياسي من خاللها نشاطه التعبوي 

 المعار  للسلطة. أو

 

فاعلية  أكثران غير أن تأثير األفكار الماركسية ك، الحركة النقابية باألفكار الليبرالية وشعارات الثورة الفرنسية بداياتتأثرت 

 .تعاقبةالمقة النقابات بالسلطات الذي ترك بصماته الحقاً على عال األمرنقابة عمال الدخان في بكفيا(، مثل وتبلوراً )

 

ظل الصراع قوياً بين االتجاهين وهيمن االنقسام الشديد على الحركة النقابية في لبنان، حيث كانت سياسة السلطات اللبنانية 

جعت بعض ش عليها. وقدالهيمنة  أجلالمتعاقبة عبر تاريخ لبنان الحديث، تقوم على التدخل في شؤون الحركة النقابية من 

الي لها ضمن بيئة طائفية نشيطة، واالتحاد العم ئف على انشاء نقابات واتحاد تابعاألهلية، خصوصا بعد اتفاق الطا األحزاب

بسبب الصراعات التي الزمت  1970لم يعرف صيغته االتحادية الراهنة سوى في عام  1958العام الذي تاسس في عام 

 .نشأته

 :السياسية والعمل النقابي األحزابالعربية في  المرأة ة. مشارك2.5

 . األرين.1.2.5

ي، األردنمجتمع في ال المرأةوال ترتقي لمستوى نسبة تمثيل  ية في العمل السياسي ال تزال ضعيفة األردن المرأةان مشاركة    

سياسية، من ال، ويظهر ضعف تمثيلها ومشاركتها في الحياة قتصاديةاإلو جتماعيةاإلاالنجازات التي حققتها على االصعد  أو

 81األردن يف الحزبية الحياة عن دراسة وبينت  السياسية، األحزابخالل ضعف تمثيلها في الحكومات والبرلمان والنقابات و

ً  50 يوجد بانه ً  حزبا ً  17 بينهم من وأن ،2016 عام حتى األردن في مرخصا  إمرأتان هنالك وان سياسية برامج لديه حزبا

ً  43) ة،العام األمينة منصب تحتالن  نسبة فيها تقل أردنية سياسية أحزاب 4 أن الدراسة وبينت ، الدراسة( في مشمولة حزبا

 في %25-%11 بين ما تتراوح ونسبتهن ، أحزاب 10 في %10-%5 بين ما النساء نسبت وتراوحت ،%5 عن النساء

 أعضائهما. بين من النساء نسبة معرفة من حزبان يتمكن ولم حزباً، 17 في %25 عن النسبة زادت بينما أخرى، أحزاب 10

ً  23 أفاد فقد قطاع(، مكتب/ منظمة/ فرع/ )جناح/ بالنساء يهتم خاص قسم وجود حيث ومن  إلنشاء ضرورة وجود بعدم حزبا

ً  12 أفاد حين في قسم، هكذا  خاصة أقسام إنشاء نيتها عن أحزاب 6 عبرتو المختلفة، بمسمياته للنساء قسم وجود حزبا

 اإلجابة. عن حزبان إمتنع حين في بالنساء،

 

 أفاد قدف ،األحزاب داخل القرار صنع مواقع إلى الوصول من الحزبيات النساء لتمكين نسائية كوتا نظام إعتماد مجال وفي

22  ً ً  النظام هذا باعتماد حزبا ً  يكون )قد صراحة ذلك على تنص ال الداخلية أنظمتها من العديد بأن علما  تقول كما عرفا

ً  21 يعتمد وال تستبعده(، لكنها الدراسة  الكوتا. نظام على آخراً  حزبا

 

 وتمكينهن، النساء توعية تستهدف برامج تخصص أحزاب 10 أن إلى 82األردن في الحزبية الحياة عن دراسةلا وخلصت

ً  11 وأن ً  18 يرى فيما برامج، هكذا إعداد على تعمل حزبا  برامج في مدمجة البرامج هذه كون لذلك حاجة ال بأن حزبا

 اإلجابة. عن أحزاب 4 متنعتاو األشمل، عملها

                                                           
 50عن مركز القدس للدراسات السياسية، وأشارت الى وجود ” 2016-1921دراسة تاريخية تحليلية  –الحياة الحزبية في األردن دراسة عن  81 

 20حزباً مرخصاً في األردن حتى عام 
 50عن مركز القدس للدراسات السياسية، وأشارت الى وجود ” 2016-1921دراسة تاريخية تحليلية  –الحياة الحزبية في األردن دراسة عن  82 

 20حزباً مرخصاً في األردن حتى عام 
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 في الحكومات والهيئات المرأةيل قرارات عليا نصت على ضرورة تمث إلىفي الهيئات الحكومية  المرأةمشاركة  وتعود 

 .االنتخابات نظام الكوتا في قانون أدرجالمجالس البلدية حيث  وفيالبرلمان ضا على تمثيلها في أي األمرالمختلفة، ويندرج هذا 

 

على وه ، بأن 2015في  83،"والتحدياتيه في سوق العمل الواقع األردن المرأةمساهمة "وحسب بحث د. غازي العساف 

غالت نسبة المشت “ي األردن اإلقتصادالعاملة في  المرأةي اال أن مشاركة األردنتمع جفي الم اإلناثالرغم من ارتفاع نسبة 

-25من اجمالي المشتغالت هن من الفئة العمرية  %42، 2014من اجمالي المشتغلين للعام  %15يات يشكل فقط األردن

. وأشار التقرير الربعي الصادر عن دائرة لمشتغالت يحملن درجة البكالوريوسمن اجمالي ا %52وحوالي سنة  34

 .%25.7 بلغ 2018عام أن معدل البطالة لالناث خالل الربع الرابع من  3/3/2019االحصاءات العامة بتاريخ 

 

ية واللجنة األردندراسة أجريت بالتعاون بين وزراة العمل  “ 84ية في مجالس النقابات، بينتاألردن المرأةاما بالنسبة لتمثيل 

وأن هناك  تفاوت كبير في مشاركة  ضعيفة جدا، "النقابات العمالية"ب المرأةمشاركة ،بأن  2017عام   المرأةالوطنية لشؤون 

ح بعدد يتراو اإلداريةنقابات تشارك النساء في عضوية هيئاتها  4اخرى، فهناك  إلىمن نقابة عمالية  اإلداريةالنساء بالهيئات 

نقابات ال يوجد في عضوية  9عضوية واحدة،  اإلداريةنقابات تتضمن هيئاتها  4، وأن أعضاء 9نساء من أصل  5-3بين 

 .ألردناعمال تحاد نقابات نفيذي السيدة في عضوية المكتب التة أية امرأة، وبينت الدراسة عدم وجود أي اإلداريةهيئاتها 

 .في مجالس النقابات %5نسب تمثيل النساء فيها ال تتجاوز ف 85األردناما بالنسبة للنقابات المهنية في 

 

 :تونس . 2.2.5

لدول العربية ا أكثرر من وما اال أن الدولة التونسية تعتبفي العالم العربي عم للمرأةعلى الرغم من تأخر المشاركة السياسية 

وأغلب التقارير الدولية تعتبر تونس نموذجا على المستوى العربي في  المرأةتقدما فيما يتعلق بالقوانين الضامنة لحقوق 

 .ومساواتها مع الرجل المرأةتحرير 

 

 مرأةالعلى مستوى المشاركة النسوية في المجتمع المدني، نشر مركز البحوث والدراسات والتوثيق واالعالم حول 

ومن بين  في تونسجمعية مسجلة  16000جمعية نسائية و/ أو نسوية من جملة  700حول  دراسة، 2013)الكريديف( سنة 

وحظ كما ل هيئة،أشخاص في كل  9 إلى 1، بمعدل اإلداريةعضوا في هيئاتها  1873هناك  ، انجمعية شملتها الدراسة 224

 هن من النساء. اإلداريةالهيئات  أعضاء نم (59%) أغلبيةأن 

 

يصعّب المهمة  170من  أكثرالسياسية التونسية التي تعد  األحزابفي  المرأةلكن غياب احصائيات رسمية عن نسبة تمثيل 

لمراكز في ا المرأةالسياسية الرئيسية الهامة ال تعطي وزنا لمشاركة  األحزاب. لكننا نلحظ أن المرأةفي معرفة تمثيلية 

 حيث تشهد الساحات الحزبية هيمنة العنصر الذكوري. العليا،القيادية الحزبية 

 

، مبدأ التناوب بين الذكور 2011ومع ذلك، فقد نفذّ مثال حزب حركة النهضة في أول انتخابات ديمقراطية في أكتوبر 

فيما يخص  حركة النهضة. أما إلىمنهن  42امرأة منتخبة في المجلس الوطني التأسيسي، تنتمي  59فمن مجموع  اإلناثو

عضوا،  50امرأة منتخبة، بينما يتم اختيار النساء بين  100عضوا، نجد أن من بينهم  150مجلس الشورى المتكون من 

عضوا، من  15ويضم المكتب السياسي الذي يدير التوازن بين مختلف قطاعات المجتمع )الشباب والمغتربين وغيرهم( 

 من النساء. 2بينهم 

 

في ف  .حزب حركة نداء تونس أيضا في الحزب الحاكم أيفي القيادات الحزبية نلحظها  المرأةهذه النسبة البسيطة لتمثيلية 

. فعندما بينهنمن  نساء 3شملت فقد  عضوا، 11والتي ضمت  2012 حزيرانالمجموعة التي تولت تأسيس الحزب في 

 .المرأةة أو ذكر على مشاركة اشار أيتمت صياغته اللجنة التحضيرية لم يكن هناك 

تقاليد البلد العريقة على مستوى النشاط النقابي وحضور  رغم( %26.2)بلغت نسبة النساء العامالت من القوة العاملة وقد  

فقط في  %4و %13قي المجال العام والحقوق التي تنعم بها يمثل الحضور النسوي في الهياكل النقابية القاعدية  المرأة

 .الهياكل الوسطى والعليا

                                                           
83 83 http://www.mol.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=182,  
 د. غازي ابراهيم العساف،"مساهمة المرأة االردنية في سوق العمل –الواقع والتحديات"، الجامعة االردنية ,2015,
 

أو الجزئي، لتسهيل مهمة النساء عضوات الهيئات االدارية في النقابات العمالية، يهدف / باستخدام نظام التفرغ الكامل و هدراسة متخصص84 

 . 2017/ أكتوبر/ 27تفعيل مشاركتهن في النشاطات النقابية، صحيفة الغد، صحيفة الغد، رانيا الصرايرة، 

 2017/ يوليو/ 25حاضرة في الساحات مقصاة من القيادة، تاريخ : المرأة النقابية " تقرير بعنوان 85 

http://www.mol.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=182
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تشغيل التكوين المهني وال ةالتونسية في سوق العمل ضعيفة، بحسب ما ورد عن مستشارة وزير المرأةال تزال نسبة تواجد 

وذلك وفقا لتقرير ورد في  86في تونس  اإلناث، حيث بينت مدى تضخم البطالة  لدى 2017عام  “س المغيربي أيمنية ر“

 . %50-%22حيث تتراوح نسبة البطالة بينهن من  “نصف نساء تونس عاطالت عن العمل  “قناة العربية تحت عنوان 

القاعدية النقابية  الهياكل“في حين أن نسبتهن في  النساء،من مجموع  %75من أكثرنسبة النساء العامالت في تونس اما 

 .ل"ي للشغالعام التونس لإلتحاد اإلداريةالهيئة "في  نساء 5، وفي المراكز العليا والوسطى %4و فقط، %13ال يتعدى “

 

 :. المغرب3.2.5

  ”وحسب مقالة بعنوان على المستوى الجهوي87اللواتي يتحملن المسؤولية الحزبية من  % 33نسبة النساء  لم تتجاوز 

ن تحمل إفقط.  % 22، فيما لم تتجاوز على المستوى الوطني  ”االنتماء النقابيالعالم اعراضا عن  شعوب أكثرالمغاربة من 

عدم إنصاف  تثبت األرقامأن هذه  هص كلما كبر مستوى التنظيم، معتبرالنساء للمسؤولية داخل تنظيماتهن السياسية يتقل

تنظيمية الجهوية والوطنية، ما يؤكد أن القرار على المستويات ال إتخاذالنساء من خالل تواجدهن في مواقع القيادة ومراكز 

 زال شاقا. طريق المناصفة ما

حمد اأعدها أستاذ القانون الدستوري التي الدراسة التي أشرفت عليها الجمعية الديمقراطية للنساء المغرب، وومقتبس من 

من البرلمانيات يتحملن المسؤولية داخل جمعيات المجتمع المدني، إال أّن نسبة كبيرة منهن ال  % 78وإن كانت " مفيد،

يتحملن مسؤولية  % 10منهن فقط هن اللواتي يمارسن العمل النقابي، و % 31، "يتحملن مسؤولية داخل النقابات المهنية

 ."وطنية داخل نقابة معينة

فقط عضوات في غرفة الصناعة التقليدية،  % 2" إذ انجلت الدراسة وجود فراغ كبير، وعلى مستوى الغرف المهنية، س

ضرورة تعديل القوانين الخاصة بالغرف "على  وشددت المقالة. "عضوات في غرفة التجارة والصناعة والخدمات % 2و

هذه  نسبة مسبقة للنساء في إطارجابي، من خالل تخصيص يتدابير التمييز األ إتخاذالمهنية ومراجعة النظام االنتخابي و

 ."الغرف

 %15اما نسبة النساء المغربيات في العمل النقابي ال تتجاوز ،2016 لسنة   %28  88بلغت نسبة النساء العامالت في المغرب

 غالبيتهن في مجال التعليم، رغم أن سدس موظفي الدولة المغربية من النساء يوجدن في اسفل السلم .

 .في المناصب العليا %5لنساء سوى نسبة ابينما  (%15العاملة )بلغت نسبة النساء العامالت من القوة و

 

 :لبنان. 4.2.5

حزب أو  إلىمن اجمالي المنتسبين  %50 إلى % 03ب ينفي لبنان تتراوح  األحزاب إلىنسبة النساء المنتسبات إن  

لجان  حزابها فيامركز قيادي فهي تعمل في  إلىتصل منذ نشأتها ولكنها قلما  األحزابموجودة في  اللبنانية المرأةوآخر، 

ويبقى دورها محصوراً وصوتها خافتاً أو غير مسموع. ولم يتم  المرأةلجنة تنفيذية متعلقة ب إلىأو تنتسب  المرأةخاصة ب

اصب اريا في المنرغم نجاحهن إد حصة في التمثيل النيابي توازي حصتها في االنتساب الحزبي على األقل، المرأةمنح 

 .األحزاب التي يحتلنها في

 

، فالعامل الرئيسي ان أحد أفراد العائلة احتل دوراً بارزاً في الحزب )سابقاً أو األحزاب إلى النساء انتساب سباببالنسبة أل

 .ين طرحوا أفكاراً متعلقة بالحريةحاليا( كما ان بعضهن تأثرن بسياسيين تحرري

 

 

أما بالنسبة لرضاهن عن أدوارهن الحزبية، فمع أن بعضهن حاولن تبرير ثانوية هذه األدوار بسبب الواجبات المنزلية 

، وهو مجتمع ذكوري يرى ان الحياة المرأةواالعتناء باألوالد، فالبعض اآلخر اعتبرن ان المجتمع اللبناني يحد من دور 

وهذه من مورثات المجتمع الشرقي. وفوجئت الباحثة ان بعضهن فّسرن دورهن ، للمرأةليس والعامة السياسية هي للرجل 

                                                           
: تونس: ، المصدر2017/ مارس / 5تاريخ  ،“حوالي نصف نساء تونس عاطالت عن العمل " قناة العربية، المغرب العربي، تقرير بعنوان 86 

 .2016/ يونيو/  20قناة العربية، تقرير عن المغرب، الدار البيضاء، خديجة الفتحي،  ،غانميمنية 

 .2017،مفيد الدستوري، احمدالدراسة التي أشرفت عليها الجمعية الديمقراطية للنساء المغرب، وأعدها أستاذ القانون اقتباس 

شة المرأة التونسية مهم... تقرير صحفي، صحيفة الصباح، تونس، بمناسبة يوم المراة العالمي، رغم أنها تمثل نسبة عالية من قوة االنتاج 88 

 اتصاديا.ومستغلة 
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الثانوي في أنهن ال يرغبن بدور بارز رئيسي ويفضلن الدور اإلداري داخل الحزب، وال وقت لديهن لتكريس كل حياتهن 

 .للنيابة والوزارة

 

 في الحزب عن طريق التعيين وليس اإلداريةمناصبهن  إلىهؤالء النساء وصلن  أكثروبالنسبة لمدى ديمقراطية الحزب 

 االنتخاب. 

 

ديمقراطية من السابق ولكن التوريث  أكثر أنهااللبنانية أحرزت تقدما في تطوير أنظمتها الداخلية و األحزابان معظم 

رئيس الحزب. وهذا يعني انه  إلىقرارات مصيرية ما زالت تعود  أيالسياسي والطائفية ما زاال مهيمنين في معظمها وان 

تتحفظ على ترشيح النساء في االنتخابات التشريعية خشية خسارة المقاعد النيابية في مجتمع ما  األحزاببرغم كون معظم 

وخلفياتهم  زاباألحنان مرتبط بنوعية وشخصية قادة في البرلمان والوزارة في لب المرأةزال ذكورياً، فان مصير كثافة تمثيل 

 مدى هم مستعدون لمواجهة المجتمع التقليدي الذي يعيشون فيه ويمثلون فئة من شعبه. أي إلىة واإلنسانية والفكري

 

بتاريخ  وفقا لتقرير صادر عن وزارة االعالم اللبنانية %23اللبنانية في الحياة االقتصلدية ال تتعدى  المرأةمشاركة ان 

 .%2.5ال تتجاوز  89، في حين أن تمثيلها في المواقع القيادية للنقابات العمالية  2016/مارس/9

 :وجه الشبه ما بين هذه الدول العربية .3.5

 التي الحقوق من مجموعة على تنص التي 90الدولية االتفاقات بعض على صادقت قد العربية الدول من العديد .1

 بيةالعر المجتمعات نظرة تغيير في يساعد لم هذا أن إال المجتمع. داخل مكانتها من وتعزز المرأة تنالها أن يجب

 لذكوريةا العقلية وسيادة الثقافي، بالموروث مرتبطة قوية تحديات وجود ظل في وخاصة كبير بشكل المرأة إلى

 اقاتاالتف بين األحيان من كثير في موائمة عدم وجود مع نفسها. المرأة أو الرجل قبل من سواء المرأة دعم وضعف

 الوضعية يعاتوالتشر القوانين قوة تفوق قد والتي السائدة، والتقاليد األعراف ضاأيو الوطنية والتشريعات الدولية

 نفسها.

 

 بينها ومن البعض بعضها مع المتداخلة العوامل من العديد عن فصله يمكن ال العربي بالعالم سياسيا المرأة تمكين .2

 الشعبية بقاتالط لدى وخصوصا للمرأة قتصاديةاإل فالوضعية وثقافية، إجتماعية ضاأيو وسياسية تصاديةإق عوامل

 العربي راكالح بعد وخاصة العربية، الدول من العديد في الفقر نسبة تنامي إلى باإلضافةف جدا، متردية الفقيرة

 مرأةال ولوجل العربية المجتمعات بعض تحفظ أو ورفض قتصاديةاإل األزمات توالي ومع األخيرة، بالسنوات

 في أنهاكم المرأة أن تعتبر التي الذكورية الثقافة سيادة بسبب قتصاديةاإل بالمشاريع المساهمة أو العمل ميدان

 نفس هيو فيها. المساهمة أو للدولة قتصاديةاإل التنمية في المساهمة عن المجتمع من واسعة فئة إقصاء تم البيت،

 ساتومؤس فسهان المرأة فيه بما المجتمع وأن وخاصة السياسي، المجال في المرأة مشاركة تعيق التي سباباأل

 لىع قدرتها أو قيادتها أو المرأة أداء في تثق ال المدني المجتمع ومؤسسات والنقابات األحزابك المدني المجتمع

 زاباألح في للمرأة بسيطة رمزية مثيليةت أو قليلة نسبة وجود يفسر ما وهو القرار. مراكز وتدبير استالم

 فراغ اوزلتج منها محاولة في اتالكو نظام اعتمدت التي الدول باستثناء العربية والبرلمانات النيابية والمجالس

 .المرأة اتجاه جابيياأل التمييز من نوع نهج أجل ومن سائية،ن وجوه وجود من السياسي المشهد
 

 

 تتولى ما نادرا لكن الحزبية. القواعد وفي النضال ساحات في بقوة حاضرة العربية المجتمعات أغلب في المرأة .3

 فاوضام أو رسميا ناطقا أو سياسي للمكتب رئيسا أو للحزب عام أمين منصب في نجدها فال حساسة، حزبية مهام

 شيئا غيريُ  لن وصوري شكلي منصب بأنه يُوحي مما المرأة بملف بالتكليف دائما وتُحشر األول. الصف في حزبيا

                                                           
 2003/ 312قناة الجزيرة، وضع المرأة العربية في النقابات المهنية، تقديم ليلى الشايب،  89 

 90
 االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي والعهد ،1948 ديسمبر 10 في المتحدة لألمم العامة الجمعية عن الصادر اإلنسان لحقوق العالمي االعالن

 والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي والعهد ،1966 ديسمبر 16 في المتحدة لألمم العامة لجمعيةا عن الصادر والثقافية واالجتماعية

 الجمعية اعتمدتها التي المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء واتفاقية ،1966 ديسمبر 16 في المتحدة لألمم العامة الجمعية عن الصادر

 العمل، مستويات بشأن 1966 لعام 1 رقم االتفاقية و ،1979 ديسمبر 18 في المؤرخ بقرارها واالنضمام والتصديق للتوقيع وعرضتها العامة

ً  تضمنت والتي  ….. العامالت النساء بحماية خاصة أحكاما
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 اهذ تواجد كأن و حقوقها، عن وللمدافعة للمرأة موجهة جدّية برامج فال عنه. التخلي تم ما إذا األحزاب أغلب في

 ا.هقضايا تتبنى وال المرأة تُغيّب أنهاب االنتقادات عن فقط يغنيها األحزاب من كبير عدد في القسم

 

قابات في الن المرأةالعربية في المجالس النقابية يكاد ال يذكر، رغم انخراطها في مجاالت مشاركة  المرأةتمثيل  .4

تعتبر من أهم المؤشرات على مدى التقدم في المجتمعات بما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والتي وزيادة عضويتها 

ة ومن الدولية والقوانين المحلي تفاقياتاإلوالقضاء على التمييز، وممارستها لحقوقها العمالية التي تنص عليها 

يز بين تمي أيي ال تتضمن لتالنقابات افي  ضمنها الحق بالتنظيم النقابي ووجود قوانين وتشريعات وانظمة

 .الجنسين

 

العقود حيث اتخذ العمل النقابي وعبر العربية العاملة في النقابات هزيل ومغيب في المجالس النقابية، المرأةوضع  .5

ذكوري الطابع ال ذات“السياسية  األحزابالمنصرمة طابع الذكورية كما أشرنا سابقا بسبب العالقة الجدلية بين 

 المهنية والعمالية ومالزمة الطابع الذكوري للعمل النقابي. والنقابات“

 :العربية المرأةتواجه التي المعوقات . 4.5

 معوقات العمل النقابي .1.4.5

العمل السياسي والنقابي متأخره بالنسبة العدايهن من قوة العمل، ويعزى البعض سبب ذلك  العربية في المرأةما زالت  

 :إلى

 ، حيث سبقها الرجل بأشواط. عملعالم ال المرأةتأخردخول  .1

ة في العقلية السائد إلى باإلضافةالعام  ياإلقتصادل والوضع بالرج المرأةعوامل موضوعية تتعلق بعالقة  .2

 لمرأةاأن الرجال ما زالوا يعتقدون ان  إلىنشاز، اضافة  يءالنقابية ش رؤية المرأةيعتبر ، حيث كان المجتمع

 .ةالمرأجهود وعمل من قبل  إلىلن تنجح في العمل النقابي فما زالت هذه الصورة النمطية موجودة وتحتاج 

وهذه في  الصراع واالصطدامتعاني في العمل النقابي وهي مستهدفه وتعاني من االختالف ومن  المرأة .3

 .يدفع الكثير من النساء لالنسحابالذي  األمرقات أيمض إلىمجموعها تتحول 

 .عن ممارسة العمل العام المرأةابتعاد  إلىالمثقل بالمعيقات أدى  اإلجتماعيالعادات والتقاليد والموروث  .4

 ا.بقدراته أنهامأيتتمثل بعدم  المرأةذاتية لدى  أسباب .5

ها ءاالذي أضعف أداألمرقصاء والتهميش التي ترغمها على االو المرأةتتعلق بالبيئة المحيطة ب سبابأ .6

 .من الخبرة تللتجربة وحرم رتافتقوبالتالي وانجازها و

 .ستظل دون امكانيات الرجل أنهاوالنظر لها على  للمرأة،ية ونالنظرة الد .7

 .قتصاديةاإلو جتماعيةاإلفي كافة المجاالت السياسية و المرأةالتمييز بين الرجل و .8

 .ألهمية مشاركتها السياسية المرأةعدم وعي  .9

 .القياديةط الذكوري على المناصب التسل .10

 .اسييالسوها الوظيفي فدماتية تقليدية وضعف موقختوظيف النساء في أعمال  .11

 

 :معوقات المشاركة السياسية. 2.4.5

 : والتنظيمات السياسية األحزابعوامل تتعلق ب-1

والتنظيمات السياسية والقيادية الحزبية في ترشيح  األحزاب أعضاءة حقيقية لدى الكثير من عدم وجود رغب -   

                          ودعم فوزها في االنتخابات. المرأة

 .في االنتخاباتللترشح لعين قات من قبل بعض الرجال المتطأيمضتعر  المرشحات لل -  

 .الحزبية لصالح المرشحةة االنتخابية أيلالنتخابات بجهود ذاتية وغياب الدعم والدع المرأةخو   -  

  صعوبات مالية -2 

 .رشح في االنتخاباتتعدم وجود جهات أو مؤسسات معنية بتقديم الدعم المالي لمن يرغبن في ال - 

 .لها ال تهتم بالمشاركة السياسيةوانشغالها بالحياة اليومية جع إقتصاديا المرأةقالل تعدم اس - 

 ايارية:صعوبات  -3

العمليات االنتخابية ال سيما اذا كن  إدارةئولة عن سالسلوك التمييزي ضد المرشحات من قبل اللجان الم -  

 مستقالت.
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 هيل.والتأصعوبات تتعلق بالتدريب  -4

عكس الرجال مما يجعلهن غير قادرات على وضع الخطط  ىعدم حصول المرشحات على التدريب الكافي عل -  

 المناسبة.االنتخابية 

نهم من التي تمك عدم وجود منظمات وهيئات تعنى بتدريب وتأهيل المرشحات لالنتخابات وتقديم االستشارات - 

 ابية.االنتخثير الناخبين وكسب أصواتهم الحمالت االنتخابية وتساعدهم في الحصول على تأ إدارة

 .المرأةعدم وجود الخبرة الالزمة لدى  - 

 :سياسيةصعوبات    -5

غياب االرادة السياسية لدى القيادات السياسية وصناع القرار والنخب السياسية في المجتمع بأهمية دور ومشاركة  -

 السياسية.في الشؤون العامة والحياة السياسية وتمكينها من ممارسة حقوقها  المرأة

 .في الحياة السياسية المرأة قضاياوخاصة تلك المعنية ب ضعف مشاركة منظمات المجتمع المدني - 

 نفسها: المرأةصعوبات تتعلق ب -6 

 .ل العام والسياسي ومنافسة الرجلبنفسها وقدرتها على ممارسة العم المرأةضعف ثقة  -   

سسات والمؤ بأهمية ممارستها لحقوقها السياسية وتواجدها في مراكز صناعة القرار المرأةضعف وعي  -  

 .لها في المجالس المنتخبةلتمثي للمرأةودعمها  أعدتهامسالسياسية و

ى لقادر علما زالت مناصب للرجال فقط، وأن الرجل وحده ا أنهاللمناصب السياسية على  المرأةاستمرار نظر  -  

 .ممارسة العمل السياسي

 :إجتماعيةصعوبات   -7

ي الموروث الثقافي والقبل بسببهمية دورها السياسي في المجتمع أووحقوقها  للمرأةية وناستمرار النظرة الد - 

 .السلبي

 للمرأةية نوثرهن بنظرة المجتمع الدأوالتصويت لصالحها بسبب ت المرأة جانب إلىعدم وقوف الناخبات النساء  -

  .وانتشار الثقافة السياسية الذكورية التي تربط قيم االنجاز في المجال السياسي بالرجل

 لالنتقاص من قدراتها وعدم أهليتها للترشح المرأةتوظيف الدين واستخدامه كسالح في المعركة االنتخابية ضد  - 

  .أو فوزها باالنتخابات

صعوبة االلتقاء بالناخبين والتواصل معهم وخاصة الرجال بسبب طبيعة العادات والتقاليد المجتمعية واقتصار  - 

حين رص المتاحة أمام المرشفي الغالب على بعض االشكال التقليدية مقارنة بالف االنتخابية للمرشحاتة أيالدع

 .الرجال
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 . نتائج الدراسة الميدانية: 6

  ت. اإلستبيانا1.6

قام فريق البحث بتصميم استبانة لقياس وعي النساء بالعمل النقابي وطبيعة العالقة مع النقابة ومدى التزامهن في المشاركة 

التي تكمن وراء عزوف النساء عن العمل النقابي وضعف تمثيل النساء  سبابعلى التحديات واأل النقابي وللتعرفبالعمل 

 في المناصب القيادية في النقابات العمالية والمهنية.

 

وقد شملت العينة تسعون امرأة وفتاة من النقابات العمالية والمهنية المختلفة من المنتسبات القياديات والغير قياديات، حيث 

من النقابة العامة  7نقابات عمالية ) 8استبانة ، وزعت على  41زعت على النقابات العمالية  بلغ عدد االستبانات التي و

من النقابة العامة  8من النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي،  6للعاملين في الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، 

من النقابة العامة للعاملين في التعليم  6اعات الغذائية، من النقابة العامة للعاملين في الصن 6للعاملين في الكهرباء، 

من النقابة  1من النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين، 3من النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج،  4الخاص، 

 العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة(.

 

نقابة  4)نقابة من النقابات المهنية  11وزعت على  استبانة، 49لنقابات المهنية وبلغ عدد االستبانات التي وزعت على ا

نقابة  4، األسنان أطباءنقابة  4نقابة الممرضين،  4نقابة المعلمين،  9نقابة المهندسين،  4، طباءاألنقابة  4المحاسبين، 

 نقابة المهندسين الزراعيين(. 1لصيادلة، نقابة ا 5نقابة الصحفيين،  4نقابة الجيولوجيين،  4البيطريين،  طباءاأل

منهن  % 64.4ما يعادل  أيسنة وكانت النسبة العظمى منهن  55و 23وتراوحت اعمار النساء في عينة االستبانة ما بين 

 (:4)انظر الشكل حسب الفئات كالتالي  األعدادسنة وكانت ا 42-31فئة اعمارهن ما بين  تتراوح

 

 

 النساء المشاركات في عينة االستبانة واعدايهافئات اعمار  -4شكل

 

ية السنوي لنقابتهن سواء كن من النقابات العمال شتراكوبلغت عدد المشاركات في االستبانه من النساء الملتزمات بدفع اإل

ملتزمات  غير %64.4بنسبة  أيسيدة وفتاة  58وبلغت  ،%35.6ما نسبته  أيسيدة وفتاة ملتزمة  32النقابات المهنية،  أو

 (:5)انظر الشكل والنسب بين النقابات العمالية والمهنية كالتالي  األعداد، وتوزعت هذه ابالدفع
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 والمهنية العماليةالسنوي للنقابات  شتراكنسب واعداي النساء الملتزمات بدفع اإل -5شكل

 

النقابات النقابات المهنية مقارنة ب النسبة لدىات وارتفاع شتراكويعود اختالف نسب االلتزام بين النساء بخصوص دفع اإل

ي للسيدات النقابيات المهنيات الممارسات للمهن اللوات الزامية وخاصةات في النقابات المهنية شتراكبسبب كون اإل العمالية،

 سوق العمل. إلىشهادة مزاولة مهنة اجباري من النقابة لتسهيل دخولهن  إلىيحتجن 

الهيئات العامة لنقاباتهن سواء المنتسبات  إجتماعاتوعند سؤال المشاركات عن مدى مشاركتهن والتزامهن في حضور 

 إجتماعاتالنقابات المهنية وجدنا ان هناك سيدة واحدة في الدراسة كانت ملتزمة ودائمة الحضورب أوللنقابات العمالية 

 ”ضور غالباالح”بينما بلغت نسبة النساء ممن اجبن بـ المهنية،عة للنقابات الهيئات العامة وكانت من نقابة الصيادلة التاب

. وفيما يلي   %32، واما نسبة من ال يلتزمن بالحضورابدا فقد بلغت  %49 ”أحياناالحضور “ونسبة من اجبن بـ  18%

 (.6)انظر شكل اعداد النساء مفصلة حسب الحضور وحسب نوعية النقابات 

 

 

 العماليةالهيئات العامة في النقابات المهنية و إجتماعاتاعداي النساء النقابيات الملتزمات بحضور  -6شكل 

 

 %5.6، فقد كانت اجابات المهنية أوعند سؤالهن عن تطوعهن ومشاركتهن في اللجان النقابية سواء من النقابات العمالية 

قمن بالتطوع والمشاركة وبلغت نسبة النساء الذين ابدين عدم تطوعهن ومشاركتهن في  الدراسة بأنهنمن المشاركات في 

نقابات عند النساء المنتسبات لل أكثركما وجدنا ان نسبة مشاركة النساء في اللجان النقابية التطوعية  ،%94.4اللجان النقابية 

وفيما يلي نسب مشاركة النساء في  %4بات المهنية بينما بلغت في النقا ،%22العمالية حيث بلغت نسبة مشاركة النساء 

 (.7)انظر الشكل الدراسة من النقابات العمالية والمهنية 
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 اعداي النساء المشاركات في اللجان النقابية في النقابات العمالية والمهنية -7شكل 

 

فقد وجدنا المهنية ، أوالتي حالت دون تطوع النقابيات ومشاركتهن في اللجان النقابية سواء العمالية  سبابوعند تحليل األ

من  %95ل، حيث اتفقت وقد كان السبب األ رعايةالو األسريباالعمال التقليدية والتزامها بدورها  المرأةان  ارتباط 

وتاله السبب الثاني وهو عدم توفر تجهيزات مناسبة في مباني من النقابيات المهنيات عليه  %94النقابيات العماليات و 

ث بلغت نسبة النقابية حي جتماعاتاإلأواطفالهن اثناء مشاركتهن بفعاليات اللجان النقابية  رعايةالنقابات مثل دور الحضانة ل

العقلية الذكورية وبلغت النساء  من النقابات المهنية . اما السبب الثالث فكان%57و العماليةمن النقابات  %83دن ذلك أيمن 

والسبب االخير الذي كان وراء عزوفهن عن  المهنية،من النقابات  %49من النقابات العمالية و %63.4دن ذلك أيممن 

عدم تمتعهن بالخبرة النقابية الكافية التي تؤهلهن لالنخراط باللجان  إلىفهو يعود  النقابية،التطوع والمشاركة في اللجان 

 (.8)انظر الشكل من النقابيات المهنيات  %21.4من النقابيات العماليات و  %31.7دن ذلك أيية  حيث بلغت نسبة من النقاب

 

 

 والمهنية  العماليةعدم مشاركة النقابيات في اللجان النقابية من النقابات  أسباب -8شكل 

كانت االجابات  ،للمرأةوالمهنية عن التشريعات النقابية وهل هي عادلة ومنصفة  العماليةوعند سؤال المشاركات من النقابات 

عادلة ومنصفة  أنها، وكانت اجابات النقابات العمالية ب %92.2بنسبة وغير عادلة وغير منصفة  %7.8بنسبة عادلة  أنهاب

، واما اجابات النقابيات في النقابات المهنية فكانت  للمرأةتشريعات غير عادلة وغير منصفة  أنهاب %92.7و %7.3بنسبة 

 (.9)انظر الشكل للمرأةتشريعات غير عادلة وغير منصفة  أنهاكانت ب %91.8و للمرأةعادلة ومنصفة  أنها 8.2%

9

2

32 32

0

5

10

15

20

25

30

35

نقابات عماليه نقابات مهنية

اعداي النساء المشاركات في اللجان النقابية في النقابات

نعم مشاركة ال غير مشاركة

39

26

13

34

46

24

11

28

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

ارتباط المرأة باالعمال 

امها التقليدية المنزلية والتز

بدورها األسري

العقلية الذكورية  عدم تمتع النساء بالخبرة

النقابية 

عدم توفر التجهيزات 

المناسبة في ياخل مباني 

النقابات مثل يور الحضانة

لالطفال

اسباب عدم مشاركة النقابيات في اللجان النقابية

نقابات عماليه نقابات مهنية



47 
 

 

 ؟للمرأةحول التشريعات النقابية وهل هي عايلة ومنافة  والمهنية، العماليةريوي النقابيات في النقابات  -9شكل 

 

جدنا ان و النقابية؟،والمهنية في الدراسة هل قمن بالمشاركة في االنتخابات  العماليةوعند سؤال المشاركات من النقابات 

لم يشاركن في العملية االنتخابية في نقاباتهن. ففي النقابات العمالية  %35.6منهن قد شاركن في العملية االنتخابية و 64.4%

واللواتي لم يشاركن  %48.8ين المشاركات في الدراسة فقد بلغت نسبة النقابيات اللواتي شاركن تقريبا كانت النسب متقاربة ب

اركن بلغت واللواتي لم يش %77.6اما في النقابات المهنية فقد كانت نسبة اللواتي شاركن في العملية االنتخابية  .51.2%

 .المهنية تفوق النقابات العماليةنسبة المشاركات في النقابات ان  أي (10الشكل )انظر  22.4%

 

 

والمهنية في العملية االنتخابية العماليةمشاركة النقابيات في النقابات  -10شكل   

فقد وجدنا ان   العماليةالمهنية و التي حالت دون وجود السيدات في المناصب القيادية داخل النقابات  سبابوعند تحليل األ

واهميتها من وجهة نظر النقابيات في النقابات العمالية  سبابواحدة لديهن ولكن االختالف يكمن في ترتيب هذه األ سباباأل

ووجهة نظر النقابيات في النقابات المهنية، اذ وجدنا ان عدم الثقة بالخبرة النقابية التي لدى النساء والتي تؤهلهن لتولي 

بينما كانت النسبة  %100ل، حيث اتفقن  النقابيات العماليات عليه بنسبة والسبب األالمناصب القيادية في النقابات قد كان 

، ومن ثم تاله السبب الثاني وهو تفضيل النساء النتخاب الرجل وضعف ثقة السيدات ببعضهن  %88لدى النقابيات المهنيات 

في النقابات المهنية . اما السبب الثالث فكان ضعف ثقافة  %65و العماليةفي النقابات  %68البعض ، حيث بلغت النسبة 

من النقابات  %49من النقابات العمالية و %66ذلك دن أيالنساء ممن  والقوانين وبلغتالنقابية وجهلها بالتشريعات  المرأة

جتمع نظرة الم إلىفهو يعود  النقابات،والسبب االخير الذي كان وراء عدم وجود نساء في المناصب القيادية في  المهنية،
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 %35ومن النقابيات العماليات  %58.5دن ذلك أيبشكل عام وسيادة الثقافة الذكورية في المجتمع حيث بلغت نسبة من  للمرأة

 (.11)انظر الشكل من النقابيات المهنيات 

 

 

 والمهنية العماليةعدم وجوي نساء في المناصب القيايية في النقابات  أسباب -11شكل 

 

 

 وعند سؤال المشاركات عن اقتراحاتهم لتحسين وضع النساء في النقابات وزيادة تمثيلها في مراكز صنع القرار، كانت 

 توصيات المشاركات:

  واللجان النقابية داخل النقابة )كوتا(. اإلداريةتخصيص مقاعد للنقابيات في الهيئات 

  والخارجية.التساوي في اعداد المنتدبين من الرجال والنساء للمشاركه في الفعاليات الداخلية 

  المرأةالنقابية تناسب ظروف  جتماعاتلإل أوقاتاختيار 

 النقابية  المرأةاطفال  رعايةتوفير حضانات ل 

  مرأة في النقابة  هناك لجنةالداخليه بحيث يكون  األنظمةتعديل 

  النقابية المرأةتفعيل الجانب االعالمي للنقابات والتوعية بدور 

 المقابالت 2.6

قام فريق البحث بتصميم نموذجين للمقابالت نموذج خاص بالنقابيين ونموذج اخر خاص بالنقابيات من اسئلة متعددة 

 تماعياإلجبيات بمفهوم النوع لتعرف على مدى وعي النقابيين والنقال الخيارات واسئلة مفتوحة وهدفت هذه المقابالت

 لعماليةاالنقابيات مراكز صنع القرار داخل النقابات عدم تبوء عزوف النساء عن العمل النقابي و إلىوالتحديات التي تؤدي 

 والمهنية.

 

 مقابالت النقابيات 1.2.6

 أطباء ابةنقابةالصيادلة، نق، طباءاألنقابة المهنيه )من النقابات  نقابيةمنهم عشرون  نقابيةوشملت العينه سبعة وثالثون 

ين ونقابة نقابة المهندسين الزراعي البيطريين، طباءاألنقابة  الممرضين،نقابة  المهندسين،نقابة  الفنانين،، نقابة األسنان

يسة ورئ اليةالعمالمحاسبين ومدققي الحسابات( كما شملت العينة نقابيات تقريبا من معظم السبعة عشرنقابة من النقابات 

 . األردنفي اتحاد عمال  المرأةلجان 

وعند سؤال العينة من النقابيات اللواتي تمت مقابلتهن عن أوضاع النساء داخل النقابات ومهاراتهن وجاهزيتهن للعمل 

تحد من مشاركتهن في العمل النقابي كانت اجابات النقابيات عن هذه االسئلة التاليه  أوالتي قد تعيق  سبابالنقابي وعن األ

 كما يلي:
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ل الفاعلة في العم ومساهمتها األسري المرأة بين دورداخل المنزل تحد من تحقيق التوازن  للمرأةاالعمال التقليدية  -

 (.12)انظر الشكل رقم النقابي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والعمل النقابي األسريياخل المنزل تحد من تحقيق التوازن بين يورها  للمرأةاالعمال التقليدية  -12شكل 

 

تبني قطاعات واسعة من النقابيين الرجال للنظرة التقليدية وسيطرة الفكر الذكوري عليهم يجعلهم يرفضوا فكرة ان  -

 (.13الشكل نظر ا)تترأسهم إمرأة 

 

 التقليدية للرجال وسيطرة الفكر الذكوريالنظرة  -13شكل 

ي العمل جابي والتي تضمن تحقيق تكافؤ الفرص فيتدابير تتعلق بآليات التمييز األ أو إجراءات أيرفض تطبيق  -

 (.14)انظر الشكل رقم التمييز الجندري الذكوري عند النقابيين  إلىالنقابي تعود 

 

 التمييز الجندري الذكوري عند النقابيين. إلىجابي تعوي يتدابير تتعلق بآليات التمييز األ أيرفض تطبيق  -14شكل 
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انظر الشكل ) مؤهالت بشكل كافي للعمل النقابي عزوف بعض النساء النقابيات عن العمل النقابي  يرجع لكونهن غير -

 (.15رقم 

 

 النقابي.النساء النقابيات غير مؤهالت بشكل كافي للعمل  -15شكل 

 

ات بالمعارف الخاصة بالحقوق في العمل بين النقابيين والنقابي اإللمامن في الخبرات والمهارات النقابية  ومدى أيهناك تب -

 (.16)انظر الشكل رقم 
 

 

 ن في الخبرات والمهارات النقابية بين النقابيين والنقابياتأيتب -16شكل 

وعدم  جوراألفي  اإلنصاف - قضاياالنساء في العمل، من بين هذه ال قضاياعدم تبني النقابات لبرامج مطلبيه بشأن  -

 (.17)انظر شكل رقم التمييز في الترقي والمهنة 

 

 النساء في العمل قضاياعدم تبني النقابات لبرامج مطلبيه بشأن  -17شكل 

45.90%

32.40%

21.60%

نعم ال الى حد ما

43.20%

35.10%

21.60%

نعم ال الى حد ما

27.00%

45.90%

27.00%

نعم ال الى حد ما



51 
 

)انظر ن العمل لخاصة بالنساء في قانوتلم النساء في النقابات بمستوى معرفي جيد فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالحقوق ا -

 (.18الشكل رقم 

 

 المام النساء بمستوى معرفي جيد بالمواي الخاصة بحقوق النساء في قانون العمل -18شكل رقم 

 

 (.19)انظر شكل رقم احد اهم مطالب النقابة في المفاوضات الجماعية هو توفير دور الحضانة في أماكن العمل  -

 

 مطالب النقابة في المفاوضات الجماعية هو توفير يور الحضانة الطفال النقابيات في أماكن العملاهم  -19شكل رقم 

 (.20ظر شكل رقم ن)اتتابع النقابة حصول العامالت على اجازة الوضع ) الفترة وحقوقها(  -

 

 حاول العامالت على اجازة الوضع ) الفترة وحقوقها(متابعة النقابة ل -20شكل رقم 

45.90%

21.60%

32.40%

نعم ال الى حد ما

45.90%

32.40%

21.60%

نعم ال الى حد ما

62.20%10.80%

27.00%

نعم ال الى حد ما
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 (.21)انظر الشكل رقم فورية عند التبليغ عن حاالت التحرش الجنسي في أماكن العمل  إجراءاتتتخذ النقابة  -

 

 فورية عند التبليغ عن حاالت التحرش الجنسي في أماكن العمل إجراءاتالنقابة  إتخاذ -21شكل 

 

          في نظام النقابات يحقق التمثيل العادل للنساء داخل مواقع صنع القرار في النقابات إجراءات أوال توجد آليات  -

 (. 22)انظر الشكل رقم 

 

 في نظام النقابات يحقق التمثيل العايل للنساء ياخل مواقع صنع القرار إجراءات أووجوي آليات  -23شكل رقم 

 (.24انظرالشكل رقم االتحاد ) أوموقع قيادي تنفيذي داخل النقابات  أيال تشغل النساء  -

 

 االتحاي أوموقع قيايي تنفيذي ياخل النقابات  أيال تشغل النساء  -23شكل رقم 

 (.24)انظر الشكل  اإلجتماعييتم تقسيم مهام العمل النقابي والمناصب على أساس النوع  -

81.10%

5.40% 13.50%

نعم ال الى حد ما

51.40%

29.70%

18.90%

نعم ال الى حد ما

45.90%

45.90%

8.10%

نعم ال الى حد ما
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 اإلجتماعيتقسيم مهام العمل النقابي والمناصب يتم على أساس النوع  -24شكل 

 (.25)انظر الشكل رقم  داخل النقابات في الدفاع عن حقوق النساء في العمل المرأةال توجد رؤية محددة  لدور لجنة  -

 

 ياخل النقابات في الدفاع عن حقوق النساء في العمل المرأةوجوي رؤية محدية  لدور لجنة  -25شكل

احد المعيقات الرئيسة لعزوف النساء عن العمل النقابي هو تأثير الثقافة الذكورية لالزواج، ورفض بعضهم خروج  -

 (.26)انظر الشكل رقم  زوجاتهم للعمل النقابي

 

 وف النساء عن العمل النقابيالثقافة الذكورية لالزواج هي احد المعيقات الرئيسة لعز -26شكل 

18.90%

62.20%

21.60%

نعم ال الى حد ما

78.40%

13.50%
8.10%

نعم ال الى حد ما

56.80%

13.50%

29.70%

نعم ال الى حد ما



54 
 

الفرص للنقابيات لتبوء مناصب نقابية تنفيذية بسبب عدم ثقة الرجال النقابيين بقدرة النساء النقابيات في  إتاحةال يتم  -

 (.27)انظر الشكل رقم العمل النقابي 

 

بقدرة  النقابيين الفرص للنقابيات لتبوء مناصب نقابية تنفيذية بسبب عدم ثقة الرجال إتاحةعدم  -27شكل 

 النساء النقابيات

م )انظر الشكل رق هو سبب عدم الترشح لمنصب نقابي وخو  االنتخابات ”الخوف من كالم الناس أوثقافة العيب  -

28) 

 

 الخوف من كالم الناس هو سبب عدم ترشح النساء لمناب نقابي وخوض االنتخابات أوثقافة العيب  -28شكل 

 (.29)انظر الشكل رقم في العمل  النقابي  المرأةيحد من مشاركة  "الكوتا"عدم وجود نظام تخصيص المقاعد للنساء  -

 

48.60%

32.40%

18.90%

نعم ال الى حد ما

32.40%

48.60%

21.60%

نعم ال الى حد ما

78.40%

13.50%
8.10%

نعم ال الى حد ما
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 لنقابيا في العمل المرأةيحد من مشاركة ا عدم وجوي نظام الكوت -29كل رقم ش

 (.29)انظر الشكل رقم يوجد تمييز بين النقابيين والنقابيات بالنظام الموحد للنقابات  -

 

 وجوي تمييز بين النقابيين والنقابيات بالنظام الموحد للنقابات -29شكل 

 (.30)انظر الشكل رقم  لإلتحاديوجد تمييز بين النقابيين والنقابيات بالنظام الداخلي  -

 

 لإلتحايوجوي تمييز بين النقابيين والنقابيات بالنظام الداخلي  -30شكل 

ة تسمح للنساء النقابيات بالمشاركة في المكتب التنفيذي يعيق من تقدم النقابي لإلتحادي عدم وجود بنود في النظام الداخل -

 (30)انظر الشكل رقمالمناصب العليا في االتحاد ويحد من عطاءها  إلىللوصول 

 

في المكتب التنفيذي يعيق من تقدم  المرأةبمشاركة  لإلتحايعدم وجوي بنوي في النظام الداخلي  -30شكل 

 المناصب العليا فيه. إلىالنقابية للوصول 

24.30%

51.40%

24.30%

نعم ال الى حد ما

35.10%

40.50%

24.30%

نعم ال الى حد ما

51.40%

32.40%

16.20%

نعم ال الى حد ما
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 مخااا للنقابيات من النقابات المهنية: هذا الجزء من االسئلة

 (.31)انظر الشكل رقم الصحي؟ التأمينهل يوجد حق للنقابية بشمول اطفالها ب -

 

 الاحي التأمينوجوي حق للنقابية بشمول اطفالها ب -31شكل

 (.32)انظر الشكل رقم الصحي؟  التأمينهل يوجد حق للنقابية بشمول والديها ب -

 

 الاحي التأمينوجوي حق للنقابية بشمول والديها ب -32شكل

 (.33)انظر الشكل رقم الصحي؟  التأمينهل يوجد حق للنقابية بشمول زوجها ب -

 

75%

25%

نعم ال

75%

25%

نعم ال

75%

25%

نعم ال
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 الاحي التأمينوجوي حق للنقابية بشمول زوجها ب -33شكل

 (.34)انظر الشكل رقم  هل يجوز للزوج )سواء نقابي ام ال( متابعة التفاصيل المالية للنقابية المنتسبة؟ -

 

 هل يجوز للزوج )سواء نقابي ام ال( متابعة التفاصيل المالية للنقابية المنتسبة -34شكل 

 أولشركات ا أوفي ما يخص تنظيم المهنة هل للنقابي حق مختلف عن النقابيات بما يتعلق بتاسيس المكاتب المهنية  -

 (.35؟)انظر الشكل رقم المؤسسات

 

 ساتالمؤس أوالشركات  أوسيس المكاتب المهنية أمختلف عن النقابيات بما يتعلق بتهل للنقابي حق -35شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75%

25%

نعم ال

75%

25%

نعم ال
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فيما يلي نماذج من االجابات للنقابيات على كل  ،النقابيات على االسئلة المفتوحة اما فيما يخص اجابات

 سؤال:
  ؟ ما هي األنشطة وكيف يتم يعمها؟ المرأةهل تقوم النقابة بدعم انشطة 

 البيطريين(. طباءاأل, لوجستيا ومعنويا )في نقابة جتماعيةاإلنعم/جميع االنشطة الثقافية والعلمية و -

يد االم ، العالمي، االحتفال بع المرأةنعم واغلب النشاطات تكون اجتماعيه وثقافيه مثل)تشكيل رحالت ، االحتفال بيوم  -

 في موقع عملها ،ورشات عمل ، دورات نقابية  المرأةحوادث تخص  أيحاالت متابعة جمعيات خيرية، 

لمعلمات مثل : الدورات التدريبية في مواضيع  التنمية بدعم كافة األنشطة التي تهم ا ييناألردنتقوم نقابة المعلمين  -

ة العامة ائل الخريجات في الثانويأوالمهنية و التنمية البشرية و التوعية النقابية وعقد حفالت التكريم للمتقاعدات و

 وتكريم المبادرات االبداعية واألنشطة و الرحالت الترفيهية الداخلية و الخارجية.

تسهيل  القيام باألنشطة من  حيث توفير المكان و الخدمات اللوجستية و استقدام الخبراء المختصين تعمل النقابة على  -

 في التدريب و المحاضرات  و كذلك التنسيق مع الجهات المعنية إلنجاح النشاط المخطط له مسبقا .

المهندسات العربيات ورحالت  من فعالية ونشاط على مدار العام منها مؤتمر أكثرنعم تقوم بالدعم حيث يتم تنظيم  -

 وجود لجنة المهندسات  التي توجد بكل فرع من فروع النقابه إلى باإلضافةترفيهيه وغيرها و

 تكريم الصيدالنيات المميزات معنويا  -

  باءطاألالنشاطات العادية مع لجان  إلىنعم: هناك لجنة الطبيبات تعنى بنشاطات الطبيبات بشكل خاص اضافة  -

 للمشاركة في األنشطة الداخلية والخارجية للنقابة كما الرجال ؟ المرأةب هل يتم تنسي 

ضا، أي كثرألدينا حجم العضوية من النساء تفوق الرجال بإضعاف لذلك تمثيلها في المشاركات المحلية والدولية  –نعم  -

 ان لم تكن تستحوذ على المشاركات المحلية والدولية

 فعال في النقابة والنهو  بهانعم ، يتم تنسيبها الن لها دور  -

نشاط نقابي فان ذلك مرحب به ويتم دعمه من الجميع ولكن محدودية  أياذا كان هناك رغبة من الطبيبة بالمشاركة في  -

 عمل الطبيبة النقابي سببه كثرة االلتزامات العائلية 

 يوالمجتمع المدن المرأةنشاط يخص  أيللمشاركة ب المرأةاكيد ودائما يتم تنسيب  -

 نعم يتم تطبيق مبدأ الجندرة في كافة األنشطة وال يوجد تمييز بهذا الشأن  -

 حسب طلب المنظمات الداعمة  -

 يتم التنسيب للنساء بشكل اقل من الرجل في االنشطة الداخلية اما الخارجية للرجال نصيب االسد فيها -

  خارجية؟ أوتمنعك من المشاركة في مؤتمرات ياخليه  أسبابهل هناك 

 يوجدال  -

المؤتمرات الداخلية يتم المشاركة بها لزيادة الحصيلة العلمية وهي من السهولة بمكان اما الخارجية فهي قليلة ويتطلب  -

    ماعياإلجتذهاب الزوج معي وهذا يتطلب ترتيب مسبق بشكل كبير نظرا لالرتباطات اليومية في العمل وااللتزام 

 العمل الخاص أوالمخصصة لألسرة  وقات  مع األالداخلية : ال أحبذ كثرتها حتى ال تتعار -

 العمل الخاص أوالمخصصة لألسرة  وقاتالخارجية : طول والوقت والسفر يتعار  مع األ -

 نعم ، يتم تنسيبها الن لها دور فعال في النقابة والنهو  بها -

 ضا  أيوتكون )ثقافة العيب( عائق  -

 ام الدوام .أيالعمل اذا كان المؤتمر في  -

 ما تكون هذه االنشطة للمتنفذين في النقابةوغالبا  -

 التفرغ عدم -

  ة؟األسريتراعي ظروف النساء النقابيات ويحقق التوازن مع مسؤولياتكم  إجتماعات أوقاتهل يتم تحديد 

 نعم -

 خالل الدوام جتماعاتاإلحيث اصبحت  للمرأة جتماعيةاإلحد ما اصبح هناك مراعاة للظروف  إلى -

 الغالبية في هذه النقطة  أير  إتخاذ إلىمن الصعب  ارضاء الجميع في وقت معين لكن دوما نتجه  -

 ليس دائما ، لذلك أحبذ العمل من خالل لجنة شؤون الصيدالنيات الن عضواتها نساء ونحدد وقت االجتماع ليناسبنا -

 انتهاء الدوام أيدائما بعد الساعة الخامسة  جتماعاتاإلال الن  -

 جد لديكم لجنه مرأة وما هي انشطتها؟هل يو 

 نعم -

 نعم لكل شركة لجنة هناك مشاركة جماعية مثال زيارة جمعية خيرية في اربد ودعمها من خالل تبرعات  -

،رحالت ، زيارة جمعات نسائية في يوم  إجتماعاتفي حاالت الوالدة، الوفاة ،  جتماعيةاإلانشطة خاصة بالواجبات  -

 ا رمزية أيتوزيع هد أواالم 

 ل خاص.بشك المرأةمتابعة مستجدات الوضع في القطاع والتواصل مع النقابة في ما يخص مشاكل العمال بشكل عام و -

ونشاطاتها  1972نعم/ لجنة الطبيبات البيطريات/وقد تم تفعيلها بشكل واضح ألول مرة منذ تأسيس النقابة في العام  -

 ات ، اما على مستوى وضع السياسات والخطط فليس بعدمطالب خاصة بالطبيب-علمية-ثقافية– إجتماعية
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  إجتماعاتاشراك المهندسة بعدة مؤتمرات و أنهانعم، القيام بعدة فعاليات من ش -

نعم يوجد ،تثقيف الصيدالنيات وتوعيتهن بحقوقهن المهنية والعمالية والمساعدة في تدريب الصيدالنيات وتطويرهن  -

 ونقل خبراتهن للمبتدئات واقامة النشاطات الترفيهية للصيدالنيات وعائالتهنمهنيا ودعم الصيدالنيات المميزات 

 لدينا لجنه وال يوجد لها نشاطات  -

 اصبحت محددة ألشخاص معينين  نهاال واالصح انه خف اتصالي بالنقابة أل -

  في النقابة؟ حرية التارف في مواريها المالية ووضع خطة عمل خاصة بها المرأةهل للجنة 

 المنتخبة من الهيئة العامة  اإلداريةنعم، من خالل الهيئة  -

 ، اذ ال يوجد مخصصات مالية  لهااألردنفي االتحاد العام لنقابات عمال  المرأةال يوجد دعم مادي للجنة  -

 من المرأةوانما تصرف النقابة مخصصات لالنشطة التي تتبناها لجنة  المرأةال يوجد موارد مالية خاصة بلجنة  -

 واالم ويوم العمال العالمي. المرأةاحتفاالت بمناسبتي يوم  أو ماعاتإجت

 مخصصات عامة ، يخصص المجلس مبلغا لكل نشاط حسب الحالة أوال يوجد لها ميزانيه وليس لها موارد  -

 ال اعرف باألمور المالية  -

 ما يوركن في صنع القرار ياخل النقابة ؟ 

لنقابة . ويتم وضعي كرئيس في حالة سفر رئيس النقابة. والتصرف ببعض كنائب رئيس في لجنة في ا أييتم اعتماد ر -

 المخصصات المالية 

واالعترا  وتقديم الرؤية ومناقشة جميع  أيدورنا ال يختلف عن دور الرجال النقابيين ولنا مطلق الحرية بأبداء الر -

 القرارات 

 حد ما في وضع مطالب تخص النساء العامالت مثل حضانة وتوفر سبل العمل الالئق إلىالمشاركة  -

 ؟؟   9، لكن عضو واحد من اصل أيحق التصويت وابداء الر أحيانارية عضو هيئة ادا -

كل شخص  له دور في صنع القرار الن القرار ال يقتصر فقط على النقيب ، بل يتم القرار النهائي من النقيب بعد  -

زء النقيب لكن بطرق متسلسله ، فالجميع ج إلىالجميع باآلراء والتوجيهات والخطط ، فالقرار يمتد من العضو  مشاركة

  “ئب النا أوانا لست النقيب  “من هذا الهرم البنائي بالرغم من عدم اهتمام البعض في المساهمة في القرار تحت مظلة 

 وهنا تصبح المشكلة االكبر 

صنعه الجميع دون تخطي حدود المسؤولين الذين يملكون الرؤية االكبر والمعلومة األصح في لذلك القرار يساهم في  -

 صنع القرار

ة المطروحة ، و عادة تؤخذ القرارات باألغلبي قضاياحول كافة ال أيللنقابيات في نقابة المعلمين الحق في اإلدالء بالر -

 و الرجل المرأةين المطروحة و التصويت عليها وال فرق ب قضايابعد مناقشة ال

 لم يتم اشراكنا في شيء -

 محدد للبعض فقط دور المشاركة في االنتخابات  -

 ة االنأيال يوجد دور لغ -

 في بعض األحيان المرأةال شئ اال فيما يخص  -

  هل شاركت في مفاوضه جماعية وما كان يورك؟ 

 من مفاوضة للدفاع عن حقوق العمال في توقيع عقود العمل وطلب لبدل حضانة للعامالت أكثرنعم شاركت في  -

 نعم  وتضمن دوري حل النزاع العمالي على مستوى الشركة -

 د ذكر اعتراضي امام معالي امين عمان على طلب ذكور فقط في طلبات التوظيف للمسلخ أو، مفاوضات عديدة -

 جلس اقوم بالمشاركة بها وحسب الموضوع المطروحوجميع المفاوضات التي تتم داخل الم -

 دوري عضو رئيسي بالمفاوضات لدى الشركة ولدى النقابة -

تطعنا الصحي و اس التأمينالمعلمين و أسرهم ب إشتراكلتسهيل  التأمينلقد سبق وشاركت في مفاوضات مع شركات  -

 ر .التي تميزت بأفضل خدمة و بأقل سع التأمينأن نوفر للمشتركين برامج 

كما أنني اشتركت في مفاوضات العقد الموحد ، حيث استطعنا تحسين بيئة العمل للعاملين في القطاع الخاص من خالل  -

التعديالت المتعاقبة التي ساهمت في تقليص نسبة االنتهاكات التي يتعر  لها العاملون في هذا القطاع وخصوصا 

 المعلمات و أضافت لهم الكثير من المكتسبات. 

 النقابة  أعضاءلبعض  أياعطاء ر مجرد -

 ال -

  وسياسات النقابة؟ إجراءاتيتم عكسها في  اإلجتماعيهل ثقافة النوع 

 ال -
 والسياسة العامة بل هي نظرة خاصة بطريقة فردية جراءاتليس في اإل -

شأن من الشؤون النقابية من حيث الترشح ،  أيفي  المرأةة تأسيس النقابة ، لم تميز النقابة بين الرجل و أيمنذ بد -

 االنتخاب ، اللجان ، تعيينات الموظفين ، تكريم المبادرات اإلبداعية ...الخ 

 كانت الكفاءة و القدرة و العمل  هي التي تقدم الشخص أو تؤخر غيره . -
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 ال في االغلب  -

 نوعا ما -

 موجودة واتمنى ان تزول  -

 نعم -

 وسياسات النقابة إجراءاتيتم عكسها في  اإلجتماعينعم النقابة تراعي ثقافة النوع  -

حده واحده و اإلجتماعياشكالية تعتر  الطبيبة في عملها وتعتبر النقابة ان النوع  أينعم، وتحرص النقابة على حل  -

  بغض النظر عن الجنس

  فورية عند التبليغ عن حاالت التحرش الجنسي في أماكن العمل وما هي؟ إجراءاتهل تتبنى النقابة 

 نعم ويتم تعاملها بسرية تامة  -

 الشركة ومحاولة الدفاع عن العاملة  إدارة، الحديث مع  المرأةنعم، من خالل لجنة  -

 حاسمة وفورية  إجراءات إتخاذفي حال تقدمة شكوى بذلك يتم  -

ركة الش إدارةهات المعنية من وزارة عمل ووحدة مكافحة االتجار بالبشر والتواصل مع نعم  بالتأكيد .. يتم اعالم الج -

 ء عقد عمله ومغادرته البالد.أنهااالجراء المناسب بحق المعتدي والتي تكون  إتخاذإللزامها ب

 إبالغ وزارة العمل وحقوق األنسان  . –نعم  -

 نعم تتبنى . مخاطبة الشركة والحضور شخصي للشركة  -

 قاف عن العملياأل أوالعقوبة بقدر الجرم مثل االنذار  إتخاذ، التحقيق ثم   نعم -

 حالة أيال أعلم ولم يتم االبالغ عن  -

كنة المم جراءاتال أذكر ان حادث تحرش قد حصل في أروقة النقابة ، و لكن أعتقد جازمة لو حدث ذلك التخذنا كافة اإل -

 ووضعنا كافة التدابير التي تمنع وقوع هذا الجرم .

في حالة مثل  عضاءال يوجد لدي اطالع كافي و هذا بحد ذاته مالحظة حيث يجب نشر المعلومات و مشاركتها مع األ -

 ذلك.

  في العمل النقابي ؟   المرأةماذا تقترحين لدعم مشاركة 

  للمرأةعمل دورات تشجيعية  -

 عن العمل النقابي . اإلجتماعيي وسائل التواصل ف المرأةتثقيف  -

 للمشاركة في العمل النقابي . للمرأةتشجيع نفس العمال  -

 اعطائها الثقة من المجتمع  -

 ة نقابيةأيدعمها ماليا لعمل دع -

 وجود كوتا نسائية  -

 تسهيل انضمام النساء للنقابات ودعمها وتشجيعها في االنخراط بالعمل النقابي. -

فيه من مؤتمرات وورشات عمل  المرأةنشاط نقابي مطلوب مشاركة  أيعند تنظيم  للمرأةمراعاة االلتزامات العائلية  -

 وتفعيل دورها. للمرأةمناسبة  جتماعاتلإل أوقاتاحتفاالت وتحديد  أو

ي وتولي في العمل النقاب المرأةوالنظام الموحد للنقابات واضافة بنود تساهم في مشاركة  لإلتحادتعديل النظام الداخلي  -

 ة من يتولين مناصب قيادية للمساهمة الفاعلة في صنع القرار على مستوى النقابة واالتحادأيمناصب قيادية وحم

ع في العمل النقابي ، االنشطة ، توزي المرأة. ان تتضمن سياسة النقابة تفاصيل مكتوبة )موثقة( تتعلق بمشاركة  -

 ة وآلية للعمل لتطبيق هذه السياس لمعلومات ، متابعة المالحظات المرفوعة و تطبيقهاالمسؤوليات : نشر التقارير و ا

 متابعة و رقابة لتطبيق السياسة و تطويرها عند الحاجة. -

يجب التركيز على هذه النقطة من عدة جوانب ، بما يتناسب مع مجتمعها ، العمر ، مؤهالتها الدراسة ، وقدراتها ،قد  -

 عدة نقاط  كما يلي:  إلىأتوجه  

وحقوقها وتوجيهها وتتضمن األنشطة الجانب العملي والفكري والنوع  المرأةتكثيف األنشطة التي تتعلق ب .1

 .اإلجتماعي

ألنه عندما ترى أن من يدعمها و يساهم في وعيها هو الرجل يابح الوازع  المرأةجعل الرجل جزء من مرحله يعم  .2

 غير قياييه  أنهاالفكرة الخاطئة ب الداخلي بالمشاركة اكبر وازاله

ان ال ترتكز النشاطات التي تدعمها الجهات  “غير النقابين  “التركيز على دورات تتضمن النقابيين واالشخاص   -

 فقط  عضاءالخارجية على األ

مجتمعاتهم واماكن عملهم بصوره  إلىعمل مجموعه تستهدف بشكل دوري الفئات الغير مشاركه من حيث الولوج  -

 دوريه 

 اعاتبعد س أوالعمل  أوقاتخالل  إجتماعاتالتي تخاف منها كل امرأه هي فقدان وظيفتها بسبب عمل  األساسيةالنقطة  -

 في النقابة اإلداريةزيادة عضوية النساء في الهيئة  -

في العمل النقابي و الذين يسهلون مهماتها النقابية في مؤسساتهم  المرأةالعمل الداعمين لفكرة انخراط  أصحابتكريم  -

. 

 العمل على تفريغ النقابيات جزئيا للقيام بمسؤولياتهن النقابية مقابل حوافز و مكتسبات لمؤسساتهم . أصحابتحفيز  -
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جابية أيورة و إعطاء ص رأةللمتكريم النقابيات المتميزات و انجازاتهن  في المناسبات المختلفة لتغيير الصورة النمطية  -

 محفزة لبنات جنسها .

 إلقاء الضوء على قصص نجاح لنقابيات ساهمن في رفع مستوى المهنة .  -

 االستفادة من وسائل اإلعالم المرئية و المسموعة و السوشال ميديا لتنفيذ كل ما سبق  -

 .تأمين حضانة داخل مجمع النقابات -

   

 مقابالت النقابيين 2.2.6 

لمهندسين ، ، نقابة الفنانين ، نقابة ااألسنان أطباءنقابة  الصيادلة،، نقابة طباءاألوشملت العينه ثمانية نقابات مهنيه )نقابة، 

 لهذه النقابات. اإلداريةوكانوا من الهيئات   ليهومن سبعة نقابات عمانقابة الممرضين ونقابة المعلمين ( 

 اإليارية جراءاتوضع النساء في النقابات وعالقة النقابة بالهياكل العليا وبعض اإل ولقد كانت اجاباتهم على االسئلة حول

 والتنظيمة في النقابات كالتالي:

 

 (.36)انظر الشكل رقم تتوافر قاعدة بيانات لعضوية النقابة  -

 

 توفر قاعدة بيانات لعضوية النقابة -36شكل

 

 (.37)انظر الشكل رقم النقابة  إدارةدورية لمجلس  إجتماعاتيتم عقد  -

 

 النقابة إيارةيورية لمجلس  إجتماعاتعقد  -37شكل

 

 

 

93.33%

6.67%0.00%

نعم ال الى حد ما

93.33%

6.67%0.00%

نعم ال الى حد ما
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 (.38)انظر الشكل رقم  دورية مع اللجان النقابية المختلفة إجتماعاتيتم عقد  -

 

 يورية مع اللجان النقابية المختلفة إجتماعاتيتم عقد  -38شكل 

 

 (.39)انظر الشكل رقم االتحاد و المكتب التنفيذي  إدارةدورية مع  إجتماعاتيتم عقد  -

 

 االتحاي و المكتب التنفيذي إيارةيورية مع  إجتماعاتيتم عقد  -39شكل 

 

 (40)انظر الشكل رقم  تعتمد أغلب االنشطة النقابية على المبادرات الفردية للنقابيين والنقابيات -

93.33%

6.67%0.00%

نعم ال الى حد ما

60.00%
13.33%

20.00%

نعم ال الى حد ما
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 المبايرات الفريية للنقابيين والنقابياتتعتمد أغلب االنشطة النقابية على  -40شكل

 

 (.41)انظر الشكل رقم والعضوات هي الموارد المالية للنقابة  عضاءات من األشتراكجمع اإل -

 

 والعضوات هي المواري المالية للنقابة عضاءات من األشتراكجمع اإل -41شكل 

 (.42)انظر الشكل رقم والعضوات  عضاءات من األشتراكهناك آلية منظمة لضمان جمع اإل -

 

 والعضوات عضاءات من األشتراكهناك آلية منظمة لضمان جمع اإل -42شكل

 

 (.43)انظر الشكل رقم الميزانية تتضمن خطط لتنمية كوادر النقابة وتأهيلها للعمل النقابي  -

20.00%

40.00%

40.00%

نعم ال الى حد ما

60.00%20.00%

20.00%

نعم ال الى حد ما

33.33%

60.00%

6.67%

نعم ال الى حد ما
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 الميزانية تتضمن خطط لتنمية كواير النقابة وتأهيلها للعمل النقابي -43شكل

 (.44)انظر الشكل رقم  المرأةمن المنح التي تاتي للنقابة للجنة  أويتم تخصيص جزء من الميزانية  -

 

 المرأةمن المنح التي تاتي للنقابة للجنة  أويتم تخايص جزء من الميزانية  -44شكل

 (.45)انظر الشكل رقم حرية التصرف في مواردها المالية ووضع خطة عمل خاصة بها  المرأةللجنة  -

 

 حرية التارف في مواريها المالية ووضع خطة عمل خاصة بها المرأةللجنة  -45شكل رقم

46.67%

20.00%

33.33%

نعم ال الى حد ما

46.67%

26.67%

26.67%

نعم ال الى حد ما

26.67%

40.00%

33.33%

نعم ال الى حد ما
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 (.46)انظر الشكل رقم للنقابات في مشاريع النقابة  اإلجتماعييتم التركيز على الدور الخدمي و -

 

 للنقابات في مشاريع النقابة اإلجتماعييتم التركيز على الدور الخدمي و -46شكل 

 (47)انظر الشكل رقم هل يوجد اختالف في امتيازات النقابيين والنقابيات؟  -

 

 هل يوجد اختالف في امتيازات النقابيين والنقابيات -47شكل 

 (48)انظر الشكل رقم  تراعي ظروف النساء؟ إجتماعات أوقاتهل يتم تحديد  -

 

 تراعي ظروف النساء إجتماعات أوقاتهل يتم تحديد  -48شكل 

60.00%

26.67%

33.33%

نعم ال الى حد ما

33.33%

60.00%

6.67%

نعم ال الى حد ما

20.00%

73.33%

6.67%

نعم ال الى حد ما
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 (.49؟)انظر الشكل رقم اختصاص محدد للنقابين دون النقابيات أوهل يوجد توكيل لمهام  -

 

 اختااص محدي للنقابين يون النقابيات؟ أوهل يوجد توكيل لمهام  -49شكل رقم 

انظر الشكل داخل النقابات في الدفاع عن حقوق النساء في العمل؟) المرأةهناك رؤية محددة  لدور لجنة  -

 (.50رقم 

 

 ياخل النقابات في الدفاع عن حقوق النساء في العمل المرأةرؤية محدية  لدور لجنة  -50شكل

احد المعيقات الرئيسة لعزوف النساء عن العمل النقابي هو تأثير الثقافة الذكورية لالزواج، ورفض بعضهم  -

 (.51) انظر الشكل رقم خروج زوجاتهم للعمل النقابي

 

الرئيسة لعزوف النساء عن العمل النقابي هو تأثير الثقافة الذكورية لالزواج، احد المعيقات  -51شكل 

 ورفض بعضهم خروج زوجاتهم

40.00%

53.33%

6.67%

نعم ال الى حد ما

53.33%33.33%

13.33%

نعم ال الى حد ما

40.00%

26.67%

33.33%

نعم ال الى حد ما
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 (.52انظر الشكل رقم هل توجد كوته نسائية في نظام انتخابات النقابة؟) -

 

 هل توجد كوته نسائية في نظام انتخابات النقابة؟ -52شكل 

 

 (.53؟)انظر الشكل رقم السياسية بالنقابةهل يوجد اثر لالحزاب وللتوجهات  -

 

 هل يوجد اثر لالحزاب وللتوجهات السياسية بالنقابة؟ -53شكل 

 (54؟)انظر الشكل رقم هل يوجد خانة مخصصة للجنس ببطاقة العضوية الخاصة بالنقابة -

 

 هل يوجد خانة مخااة للجنس ببطاقة العضوية الخاصة بالنقابة؟ -54شكل 

 (.55؟)انظر الشكل رقم م العضوية بين النقابيين والنقابياتهل يوجد فرق برق -

20.00%

73.33%

6.67%

نعم ال الى حد ما

40.00%

33.33%

26.67%

نعم ال الى حد ما

20.00%

73.33%

6.67%

نعم ال الى حد ما
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 هل يوجد فرق برقم العضوية بين النقابيين والنقابيات؟ -55شكل 

 

 

 (.56)انظر الشكل رقم هل هناك تفرغ نقابي للنقابيات؟ -

 

 هل هناك تفرغ نقابي للنقابيات؟ -56شكل 

 (.57؟)انظر الشكل رقم بين النقابيين والنقابياتهل امكانيات الترشح لالنتخابات النقابية متساوية  -

 

 هل امكانيات الترشح لالنتخابات النقابية متساوية بين النقابيين والنقابيات؟ -57شكل 

26.67%

73.33%

0.00%

نعم ال الى حد ما

6.67%

73.33%

13.33%

نعم ال الى حد ما

80.00%

0.00% 20.00%

نعم ال الى حد ما
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 (.58)انظر الشكل هل هناك تحرش الجنسي في أماكن العمل؟ -

 

 هل هناك تحرش الجنسي في أماكن العمل -58شكل 

 

 

 من النقابات المهنية: ينللنقابيمخاص  هذا الجزء من االسئلة

 (.59؟)انظر الشكل رقم الصحي التأمينهل يوجد حق للنقابية بشمول اطفالها ب -

 
 الاحي التأمينوجوي حق للنقابية بشمول اطفالها ب -59شكل

 

 (.60)انظر الشكل رقم الصحي؟  التأمينهل يوجد حق للنقابية بشمول والديها ب -

 
 

40.00%

33.33%

20.00%

نعم ال الى حد ما

100%

0%

نعم  ال

50%50%

1 2
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 الاحي التأمينبشمول والديها بوجوي حق للنقابية  -60شكل

 (.61)انظر الشكل رقم الصحي؟  التأمينهل يوجد حق للنقابية بشمول زوجها ب -

 
 

 الاحي التأمينوجوي حق للنقابية بشمول زوجها ب -61شكل

 (.62)انظر الشكل رقم هل يجوز للزوج )سواء نقابي ام ال( متابعة التفاصيل المالية للنقابية المنتسبة؟ -

 
 

 هل يجوز للزوج )سواء نقابي ام ال( متابعة التفاصيل المالية للنقابية المنتسبة -62شكل 

 أولشركات ا أوسيس المكاتب المهنية أمختلف عن النقابيات بما يتعلق بتفي ما يخص تنظيم المهنة هل للنقابي حق  -

 (.63؟)انظر الشكل رقم المؤسسات

 

 

 
 

 المؤسسات أوالشركات  أوسيس المكاتب المهنية أبما يتعلق بت مختلف عن النقابياتهل للنقابي حق -63شكل 

 
 

100%

0%

نعم  ال

87.50%

12.50%

نعم  ال

37.5%

62.5%

نعم  ال
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اما فيما يخص اجابات النقابيين على االسئلة المفتوحة، فيما يلي نماذج من اجابات النقابيين على كل 

 سؤال:
 

 هل يتم استفتاء العضوات لمعرفة احتياجاتهن والمشاكل والتحديات التي يواجهونها في العمل والنقابة؟ 

 

 كانت هذه المشاكل تتعلق بالمهنة  نعم وإذا -

 ال -
 واحتياجاتها  المرأةال يوجد استفتاء وهن فقط متخصصات بشؤون  -

 

 كيف تساعد النقابة من يتوجه لها عند حاول مشاكل في العمل وكيف يتم معالجته؟ 

 

 والمجلس اإلجتماعيةت اللجنة المالية /اللجنة مساعدا -

 عن حقوق العمال وتحسين االمتيازات وضمان بيئة عمل مناسبةتساعد النقابة من خالل الدفاع  -

 االستقرار الوظيفي -

 تهتم بالعمل االدبي  نقابةنحن  -

الدعم ويتم مساعدتهم عن طريق المستشار القانوني للنقابة البداء  إجراءاتة بشكل شخصي ومن ثم يتم تقديم كافة أيبد -

 النصح

  دارةة عن طريق العالقات ولقاء اإلأيبد -

 سير في مراحل النزاع العماليال -

 التوسط بين الزمالء -

 االنسانية قضاياصندوق ال -

عمل التي تعتر  عمل الطبيب وال الشكاوىومهمتها استقبال  الشكاوىهناك لجنة تم تشكيلها من المجلس تسمى لجنة  -

 على حلها 

 

  ذلك؟يتم  ؟ كيفالمرأةهل تقوم النقابة بدعم انشطة 

 

 النقابية   جتماعيةاإلكانت موجودة من خالل اللجنة  إذا -

  المرأةوغير  المرأةمن خالل مناسبات متعددة مثل عيد االم وعيد العمال واالعياد المختلفة الخاصة ب -

 الحرة()نقابة الخدمات العامة والمهن  ميزانية النقابةيتم دعمها من  -

 حسب النشاط -

 تسهيل اقامة هذه االنشطة ودعمها  دائما ويتمكل نشاط تطلبه اللجنة ينفذ  -

 نعم الدعم المعنوي والمادي ودعم الشركاء -

  المرأةمن خالل لجنة الطبيبات التي تهتم بطبيعة عمل  -

 

  االنشطة؟في األنشطة الداخلية والخارجية؟ وما طبيعة هذه  المرأةما هي نسبة مشاركة 

 

  إجتماعيةوهي ثقافية  5% -

في السنوات االخيرة في برامج التدريب الداخلي والخارجي وتغييرت النظرة عند الذكور  المرأةزادت نسبة المشاركة  -

 بالعمل النقابي  المرأةواالهل عن العمل النقابي ومشاركة 

 نوع من التمييزو معظم االحيان متساوية أيال يوجد  -

 الخاصة بطبيعة مسؤوليتها وعملها  المرأةمن الخارجية نظرا لظروف  أكبرالداخلية مشاركتها  -

 حسب طبيعة النشاط  -

للجمعيات العلمية المنبثقة عن النقابة وخاصة اللجنة  اإلداريةفي الهيئات  شتراكاغلب المشاركات تتم من خالل اإل -

 العلمية 

 

  عم ذلك؟ ؟ وهل هناك سياسات تداإلجتماعيهل تخااون جزء من الميزانية لدعم المساواة بين الجنسين والنوع 

 

 نعم -

 امتيازات الجنس على االخر أويتم التعامل مع الطبيب كطبيب بغض النظر عن الجنس وال يوجد اختالف  -
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نوعا ما توجد ولكن االغلب هو مشاركة بين الجنسيين حتى يكون هناك نوع من معرفة احتياجات ومشاكل كال الجنسيين  -

 معا 

 ال، وال يوجد سياسات  -

 ال الميزانية قليله -

 نعم هناك سياسات تدعم ذلك ال، -

 

  واللجان؟ وما هي هذه البرامج؟ اإلياريةفي الهيئات  المرأةهل لديكم برنامج لزياية مشاركة 

 ال يوجد برامج -

 من خالل ندوات تدريب وتثقيف  -

 نحاول -

  المرأةمن برنامج لتمكين  أكثرنعم كان هناك   -

 االعتماد على االكفاء -

 دون الحاجة لهذه البرامج  شتراكيحق لهم اإل -

 وهي التي تقرر المشاركة من عدمهابشكل عام يتم عر  فرص المشاركة على الطبيبة وتشجيعها على المشاركة  -

 

  فورية عند التبليغ عن حاالت التحرش الجنسي في أماكن العمل وما هي؟ إجراءاتهل تتبنى النقابة 

 

لمثل هذه الحاالت خالل بيان  ومحاولة الحلاالجراء من خالل محاولة تحديد نوعية هذه الحاالت وكيفية التعامل معها  -

دورها في تحديد هذه الممارسات ان وجدت وعدم التستر عليها للحد  وما هو المرأةمن الطرفين  وواجبات كلحقوق 

 منها.

 ان حدثت نعم وتتبنى النقابة من خالل مخاطبة الشركة والحضور الشخصي للشركة  -

 نعم وحدث في كثير من مواقع العمل  -

ن سلسلة االجراء الالزم م تخاذلتقوم بالتحقيق والتنسيب لمجلس النقابة إل الشكاوىلجنة  إلىيتم تحويل هذه الحاالت  -

 نين( العقوبات التي نص عليها القانون )نقابة الفنا

 حالة مشابهة أيلم تتبلغ النقابة ب -

 

 اخرى؟اقتراحات  أي 

 

 االنتخابات النقابية  واشراكها فيفي العمل النقابي  للمرأةيجب ان يكون دور أكبر  -

 انشاء مدرسة أو جامعة أو معهد يتولى األمور التدريبية النقابية والثقافية لخلق جيل شبابي نقابي وقيادي   -

 مشاركة النقابات في الخطط على مستوى الدول  -

ضا يأتدريب وتأهيل ضمن اسس وقوانين منتظمة، اذ انه لدينا  إلىة لدينا الكثير من الكفاءات النسائية ولكن بحاجة أيبد -

 الكثير من السيدات التي تجهل حقوقها بالقانون نقترح التالي:

-  
عضو منتسب ويمجها بكافة الدورات التي تخص  أوايارية  أوبالعمل النقابي سواء كانت هيئة تنفيذية  المرأةتثقيف  .1

 وقوانين العمل. المرأة

لالطالع على الوضع النسوي بالحركة النقابية ويعمها من قبل  المرأةاشراك الرجل بكافة الدورات التي تخص  .2

 ال بد من يمجهم.و - المرأةهنالك رجال ال يؤمنون بعمل  الن الرجل؟الشريك. هنا اعتقد انكم تقول لماذا 

 

 الجماعية.تهيئة الكفاءات النسوية في الدورات الخاصة بالمفاوضات  -

 .اإلداريةتخصيص نسبة )الكوتا( لتمثيل كافة النساء باللجان والهيئات  -

 .رعايةالدها من تركهم بدون أوعلى المشاركة دون الخوف على  المرأةبناء الحضانات لمساعدة  -

  المرأةالكوتة ظلم  -
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 المجموعات البؤرية: 3.6
المجموعة البؤرية هي طريقة منهجية من طرق االسلوب الكيفي في البحث العلمي وتستخدم هذه الطريقة بهدف جمع 

 إلىالتوصل  أجلذات نوعية محدده وذات اهتمامات مشتركة من  إجتماعيةمعلومات حول موضوع محدد من جماعة 

قضية محدده بحيث تستطيع تلك التصورات  أواالتفاقات الجماعية حول موضوع  أواإلدراك  أومجموعة من التصورات 

 حلول محددة للمشكالت. إلىالوصول  أوالقرارات  إتخاذالمشتركة الخروج بمجموعة البدائل التي قد تفيد في 

مجموعات مختلفة من المشاركين والمشاركات وكانت هذه المجموعات قام فريق البحث باجراء اربع مجموعات بؤرية مع 

 (:6)انظر الجدول رقم  كما يلي

 
عدي النساء  المكان مدة اللقاء

 المشاركات

الرجال  عدي

 المشاركين

 الرقم  النقابه 

 1 ييناألردننقابة الصيادلة  ESTA 9 0 ثالث ساعات 

 2  األردناالتحاد العام لنقابات عمال  5 7 رانج أوشركة  ثالث ساعات

 3 نقابة المعلمين  ESTA 4 4 ثالث ساعات

 4 نقابة الفنانين  ESTA 1 3 ثالث ساعات

 بيانات المجموعات البؤرية التي تم تنفيذها -6جدول 

 :التاليه حول االسئلةوتمحورت النقاش في المجوعات البؤرية 

 عزوف الرجال والنساء عن المشاركة في العمل النقابي  أسبابما هي  -

 ؟ وما هي المعيقات بالنسبة للمرأه؟للمرأةهل الوضع يختلف بنسبه  -

 الالزمة لتحسين وضع النساء داخل النقابات   جراءاتما هي التدابير واإل -

 تحسين؟ إلىهل اطلعتم على النظام الداخلي لنقابتكم؟ وهل هذا النظام بحاجه  -

 النظام؟يتم التعامل بهذا  الجنسي؟ وكيفجد نظام لتسجيل حاالت التحرش هل يو -

 هل اثر/اثرت النقابة فيك/ِك ؟ وما هوالتغيير الذي حدث في شخصيتك بعد انضمامك للنقابة؟ -

 النقابي؟من كان الداعم لكم لالنخراط في العمل  -

-  
 وهي:وانقسم النقاش في المجموعات البؤرية حول ثالثة محاور رئيسية 

 

 النقابي.عزوف النساء عن المشاركة في العمل  أسبابما هي  األول:المحور 

 

وجدنا أوجه شبه في آراء المشاركين في األربع مجموعات  األسباب وقداعاله حول هذه  ربعةتم النقاش في المجموعات األ

 جه هي:ووكانت هذه األ

 التي تقوم به يلعب دورا مهما في الحد من تحقيق رعايةالداخل المنزل والمسؤولية العائلية ودور  للمرأةـ األعمال التقليدية 1

 النقابي.والمساهمه الفاعلة في العمل  األسريالتوازن عند النساء بين دورهن 

 اثناء تنشئتهن. جتماعيةاإلوقدراتها بسبب تأثر بعض النساء باالنماط  المرأةب المرأةـ ضعف ثقة 2

 على القيادة. المرأةضعف ثقة النقابيين بقدرة  ـ3

 النقابي.عليها لعدم االنخراط بالعمل  األسرةـ نظرة المجتمع وضغوط 4

 ـ الموروث المجتمعي وثقافة العيب.5

 ـ التكاليف المادية والوقت الذي تستغرقه لالستعداد للعملية االنتخابية.6

 .النساءبعين االعتبار اهتمامات غير واضحة وال تأخذ  األنظمةـ القوانين و7

 ـ عدم وجود ثقافة العمل الجماعي لدى النقابيين والنقابيات.8

 ـ عدم وجود نظام تفرغ نقابي داخل النقابات العمالية والمهنية.9

 جه هي:وجه اختالف في أراء المشاركين في األربع مجموعات وكانت هذه األأوكما وجدنا 

وجود معيقات تشريعيه تمنع النساء من الوصول لمراكز القياديه داخل  :سباباأل أحدى انه من ـ فقط اتفقت نقابتان فقط عل1

 في النقابات. اإلداريةالهيئات 

 ة.األسريضعف الجهد الذي يبذله الرجل وذلك بسبب اعباء األعمال المنزلية و المرأةالجهد الذي يجب ان تبذله  -2
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 مما تستطيع النقابات تقديمه. أكبرطموحات العمال والعامالت وحاجاتهم عادة تكون  -3

 صعوبة النظام االنتخابي في بعض النقابات. -4

 .نقابيةعدم وجود كوته لتمثيل النساء في الهياكل ال -5

 شروط قبول العضوية القاسية في نظام النقابة. -6

 

 القرار.صنع  وتبؤهم مراكزالالزمة لتحسين وضع النساء في النقابات  جراءاتالمحور الثاني: التدابير واإل

 

تبؤهم والالزمة لتحسين وضع النساء في النقابات  جراءاتاعاله حول هذه التدابير واإل ربعةتم النقاش في المجموعات األ

 جه هي:واأل جه شبه في آراء المشاركين في األربع مجموعات وكانت هذهأوصنع القرار وقد وجدنا  مراكز

 النقابات.بأهمية دورها في صنع القرار داخل  المرأةـ توعية 1

 الكوته. أوإما على أساس التمثيل النسبي  اإلداريةـ تخصيص مقاعد داخل الهيئات 2

 النقابي.ـ إقرار التفرغ 3

 والتواصل.الحمالت االنتخابية والحشد واالتصال  إدارةالنقابات و إدارةـ عمل دورات تثقيفية للنقابيات في 4

 والمساواة بين الجنسين. اإلجتماعيـ العمل على توعية الرجال بالنوع  5

 .والمهنيةـ زيادة الدور االعالمي للنقابات لتمكين الهيئات العامة لالطالع على منجزات النقابات العمالية 6

 وتأهيل وبناء قدراتهم. المرأةعم لجنة ــ تخصيص مخصص من ضمن ميزانية النقابات لد7

ظام وبالن /هاـ عمل دورات ارشادية وتوجيهية عند انتساب العضو في النقابة ألول مرة )سواء كان ذكر ام انثى( بحقوقه8

 االتحاد. أوالداخلي للنقابات 

 وللنقابيات.الداخلية للنقابييين  األنظمةـ التوعية المستمرة ب9

 جه هي:واختالف في آراء المشاركين في األربع مجموعات وكانت هذه األجه أوكما وجدنا 

 على:اذ اتفقت نقابتان فقط من أصل أربع  -1

 للنقابة.ضرورة مراجعة التشريعات ورفع القيود على عضوية االنتساب   -

 المجتمعي.إقرار نظام داخلي للنقابة يلبي احتياجات الجنسين ويكون عصري ويواكب التقدم  -

 الداخلية للنقابات العمالية يحدد مصاريف العملية االنتخابية. األنظمةوضع تشريع في  -2

 إلداريةاالنقابات رفضت مبدأ تخصيص مقاعد للنساء )الكوته( في الهيئات  إحدى البؤرية،بينما في احدى المجموعات 

   .واعتبرته مؤشر ضعف للنساء

 

 ي؟هوما  العمل؟فورية عند التبليغ عن حاالت التحرش الجنسي في أماكن  إجراءاتالمحور الثالث: هل تتبنى النقابة 

 

التي شاركت في المجموعة البؤرية أنه يوجد نظام للتبليغ عن حاالت التحرش الجنسي، حيث يتم  ربعةاتفقت النقابات األ

التبليغ عن طريق صندوق الشكاوى وباألغلب عن طريق تبليغ المسؤول النقابي مباشرة وافادوا بان النقابات تعاملت مع هذه 

النقل  وأيث تراوحت العقوبات بين الفصل من العمل ح الفعل،الحاالت بسرية تامة وووضعت عقوبات على المرتكبين لهذ 

 .الشكاوىالتأديبي وكانت جميع الحلول مرضية لمقدمي 

 

 البؤرية:هذه المجموعات  ومن الممارسات الفضلى التي تعرفنا عليها اثناء النقاشات في

 

 .)نقابة الصيادلة( لديها ميزانية مالية مستقلة مهنيةالنقابات الفي  المرأة لجانإحدى  ـ1

 ـ وجود نقابة في القطاع العام بحد ذاته يعتبر إنجاز )نقابة المعلمين(.2

 .واإلعالمية في نقابة الفنانيين جتماعيةاإلرئيسة للجنة  اللجان ووجودـ وجود نساء في كل 3

 

 

 . النتائج النهائية:7
 .والعقلية الذكورية والعمل النقابي األسريالمسؤوليات العائلية وعدم المقدرة لتحقيق التوازن بين دورها  -

ولنظرة  .لكونهن غير مؤهالت بشكل كافي للعمل النقابي النقابي يرجععزوف بعض النساء النقابيات عن العمل  -

 النقابية. للمرأةالمجتمع 

 .بالمعارف الخاصة بالحقوق في العمل بين النقابيين والنقابيات اإللمامومدى في الخبرات والمهارات النقابية  نأيهناك تب -

وعدم  األجور في اإلنصاف - قضايامن بين هذه الولعمل االنساء في  قضاياالنقابات برنامج مطلبي بشأن بعض تتبنى  -

 .التمييز في الترقي والمهنة

 معرفي جيد فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالحقوق الخاصة بالنساء في قانون العمل لديهن المام النساء في النقابات بعض -

 الدولية. تفاقياتاإلو
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 .في المفاوضات الجماعية هو توفير دور الحضانة في أماكن العمل اتاهم مطالب النقابان من  -

 لحاالت.وتحافظ على سرية هذه ا لفورية عند التبليغ عن حاالت التحرش الجنسي في أماكن العم إجراءات باتتتخذ النقا -

 .في نظام النقابات يحقق التمثيل العادل للنساء داخل مواقع صنع القرار في النقابات إجراءات أوال توجد آليات  -

 النقابات.داخل  المرأةلجنة  محددة لدورال توجد رؤية  -

 النساء النقابياتت اعدم ثقة الرجال النقابيين بقدر الفرص للنقابيات لتبوء مناصب نقابية تنفيذية بسبب إتاحةال يتم  -

 .العمل النقابيفي  المرأةيحد من مشاركة مما  ”الكوتة“عدم وجود نظام تخصيص المقاعد للنساء  -

 ات.النقاببعض تتوافر قاعدة بيانات لعضوية  -

 .الصحي بالتأمينوالديها وما يخص النقابات المهنيه يوجد حق للنقابية بشمول اطفالها وزوجها  -

 لزوجته.ات شتراكدفع اإل مثلاالمور الماليه بعض متابعة الحق في لزوج لما يخص النقابات المهنيه يوجد  -

 .النساءبين الرجال وفي الشروط ز يفروع دون تمي أوفتح مكاتب في  نقابيةللما يخص النقابات المهنيه يوجد يحق  -

 

 . التوصيات:8

 
 .ابيالفاعلة في العمل النق المرأةة مساهممن يزيد  والعمل النقابي بين دورها األسريلتوازن تحقيق افي  المرأةمساعدة  -

دون ول حجابي والتي تضمن تحقيق تكافؤ الفرص في العمل النقابي تيبآليات التمييز األ وتدابير تتعلق تطبيق إجراءات -

 .التمييز الجندري الذكوري عند النقابيين

ي ف بهن المواد الخاصةوخصوصا  هنحقوقبتوعية النساء و ةنقابيال المرأة قدرات وصقل مهاراتءة وبناء رفع كفا -

 الدولية. تفاقياتاإلو قانون العمل

عدم التمييز و األجورفي  اإلنصاف ومنهالعمل االنساء في  قضايا مختصة بشؤون أكثره امج مطلبيبرلتبني النقابات  -

 ..الحضانة في أماكن العملوتوفير دور  في الترقي والمهنة

 في المفاوضات الجماعية  المرأةمشاركة العمل على  -

لنقابيين اوتدريب  في أماكن العملالعنف  أولتبليغ عن حاالت التحرش الجنسي لالنقابة  وضع سياسات واضحة في -

 .عليها والنقابيات

التمثيل العادل للنساء داخل مواقع صنع القرار في  تحقق إجراءات أوآليات  بحيث يتم اضافةنظام النقابات تعديل  -

ابيات لتبوء الفرص للنق تاحةوإل العمل النقابيفي  المرأةمشاركة لزيادة  ”الكوتة“تخصيص المقاعد للنساء  أي النقابات

 مناصب نقابية 

العمال والعامالت والمفاوضات داخل النقابات في الدفاع عن حقوق  المرأةلدور لجنة  واضحةرؤية على تحديد عمل ال -

 النقابات. إدارةالجماعية وجميع شؤون 

 .اإلجتماعيات تكون حساسة للنوع لعضوية النقاب توفير قاعدة بيانات تفصيليةمساعدة النقابات على  -

 اللجان.لالطالع على احتياجات هذه  دورية مع اللجان النقابية المختلفة إجتماعاتعقد  -

صرف تلضمان  آليةوضع ولدعم نشاطاتها و المرأةمن المنح التي تأتي للنقابة للجنة وتخصيص جزء من الميزانية  -

 .ووضع خطة عمل خاصة بها إستقالليتهاوفي مواردها المالية  المرأةلجنة 

 المسؤوليات العائلية. أصحابو النساء أولوياتوتراعي ظروف  إجتماعات أوقاتتحديد  -
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 مالحقال

 (1رقم ) ملحق
 

 استبيان لمعرفة التحديات التي تواجه النساء في العمل النقابي
 

 : العمر -السؤال األول  

  1 )23-30           2 )31-36            3 )37-42          4 )43-48      5 )49-55                                                          

 :_______________________________________________النقابة التي تنتمي اليهاما -السؤال الثاني

 : ك السنويشتراكما مدى التزامك بالدفع إل -السؤال الثالث

 ( غير ملتزمة2ملتزمة                                                                           (1

 : ر الهيئات العامةما مدى التزامك بحضو -السؤال الرابع

 ( ال احضر  4                أحيانا( أحضر 3( أحضر غالبا             2(دائمة الحضور                1

 هل أنت مشاركة فاعلة في نقابتك؟ -السؤال الخامس

 ( ال  2نعم                                          (1

 هذا هو :في حالة االجابة بـ )ال ( فهل سبب العزوف 

 ة باالطفال.أية والمهام الملقاة عليك كامرأة من اعمال تقليدية منزلية والعناألسري( مسؤولياتك 1

 من التمتع بنفس االمتيازات التي يتمتع بها الرجل. المرأة( العقلية الذكورية في المجتمع والتي تمنع 2

 ( عدم تمتع النساء بالخبرة النقابية الكافية مقارنة بالرجل3

 ( عدم توفر التجهيزات المناسبة في داخل مباني النقابات مثل دور الحضانة لالطفال.4

 ( غير ذلك .... 5

 ) اذكري السبب ______________________________________________________________(

 ؟للمرأةك التشريعات النقابية عايلة ومنافة أيالسؤال السايس: بر

 ( ال2                                       (نعم                1

 السؤال السابع:هل تشاركين بانتخابات نقابتك؟

 (ال   2(نعم                            1

في حال االجابة ب )ال( الرجاء اذكري   

 السبب)_____________________________________________________________________(

 : هل ترشحت لالنتخابات في نقابتك ؟السؤال الثامن

 ( ال2(نعم                                     1

 التالية: سبابك عدم وجوي السيدات في المناصب القيايية ياخل النقابات يعوي لألأيالسؤال التاسع : بر

 للمجتمع بشكل عام وسيادة الثقافة الذكورية في المجتمع. المرأة( نظرة 1

 لتولي المناصب القيادية. المرأة(عدم الثقة بالخبرة النقابية والتي تؤهل  2

 ( تفضيل النساء النتخاب الرجل وضعف ثقة السيدات ببعضهن.3

 النقابية وجهلها بالتشريعات والقوانين . المرأة( ضعف ثقافة 4

( غير ذلك ... اذكري السبب 5

__________________________________________()______________________________ 

 

 كأي*شاركينا بر

 اقتراحات لتصويب وضع النساء داخل النقابات :

1_______________________________________________________________________) 

2_______________________________________________________________________) 

3_______________________________________________________________________) 

  

 

 

 مشكرا لمشاركت
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 (2ملحق رقم )
 

 اسئلة النقابيات
 اسم النقابية:

 النقابة:

 العمر:

 التليفون:                                                              البريد اإللكتروني:

 النقابية:الخبرة 

 المسمى النقابي:

 المستوى التعليمي:

 إلى ال نعم ضاع النساء ياخل النقاباتأو

 حد ما

 مالحظات

داخل المنزل تحد من تحقيق التوازن بين   للمرأةاالعمال التقليدية  1

 ومساهمتها الفاعلة في العمل النقابي   األسريدورها 

    

للنظرة التقليدية و  تبني قطاعات واسعة من النقابيين الرجال 2

سيطرة الفكر الذكوري عليهم يجعلهم يرفضوا فكرة ان تترأسهم 

 امرأة

    

تدابير تتعلق بآليات التمييز  أو إجراءات أيرفض تطبيق  3

جابي والتي تضمن تحقيق تكافؤ الفرص في العمل النقابي ياأل

 التمييز الجندري الذكوري إلىتعود 

    

ابيات عن العمل النقابي  يرجع لكونهن عزوف بعض النساء النق 4

 غير مؤهالت بشكل كافي للعمل النقابي

    

 اإللمامن في الخبرات والمهارات النقابية  ومدى أيهناك تب 5

 بالمعارف الخاصة بالحقوق في العمل بين النقابيين والنقابيات

    

، من النساء في العمل قضايابرامج مطلبيه بشأن تتبنى النقابات  6

وعدم التمييز في الترقي  األجورفي  اإلنصاف - قضايابين هذه ال

 والمهنة 

    

تلم النساء في النقابات بمستوى معرفي جيد فيما يتعلق بالمواد  7

 الخاصة بالحقوق الخاصة بالنساء في قانون العمل

    

احد اهم مطالب النقابة في المفاوضات الجماعية هو توفير دور  8

 الحضانة في أماكن العمل 

    

تتابع النقابة حصول العامالت على اجازة الوضع ) الفترة  9

 وحقوقها( 

    

فورية عند التبليغ عن حاالت التحرش  إجراءاتتتخذ النقابة  10

 الجنسي في أماكن العمل

    

في نظام النقابات يحقق التمثيل العادل  إجراءات أوال توجد آليات  11

 للنساء داخل مواقع صنع القرار في النقابات 

    

     تحاداال أوموقع قيادي تنفيذي داخل النقابات  أيال تشغل النساء  12

يتم تقسيم مهام العمل النقابي والمناصب على أساس النوع  13

  اإلجتماعي

    

داخل النقابات في الدفاع  المرأةال توجد رؤية محددة  لدور لجنة  14

 عن حقوق النساء في العمل

    

احد المعيقات الرئيسية لعزوف النساء عن العمل النقابي هو تأثير  15

الثقافة الذكورية لالزواج، ورفض بعضهم خروج زوجاتهم للعمل 

 النقابي 

    

 الفرص للنقابيات لتبوء مناصب نقابية تنفيذية بسبب إتاحةال يتم  16

 عدم ثقة الرجال النقابيين بقدرة النساء النقابيات في العمل النقابي

    

هو سبب عدم الترشح  ”الخوف من كالم الناس أوثقافة العيب  17

 لمنصب نقابي وخو  االنتخابات
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يحد من  ”الكوتة“عدم وجود نظام تخصيص المقاعد للنساء  18

 في العمل  النقابي  المرأةمشاركة 

    

     يوجد تمييز بين النقابيين والنقابيات بالنظام الموحد للنقابات 19

      إلتحادلالداخلي يوجد تمييز بين النقابيين والنقابيات بالنظام  20

ت تسمح للنساء النقابيا لإلتحادعدم وجود بنود في النظام الداخلي  21

 لىإبالمشاركة في المكتب التنفيذي يعيق تقدم النقابية للوصول 

 المناصب العليا في االتحاد ويحد من عطاءها

    

 

 هذا الجزء مخاص للنقابات المهنية فقط:

 مالحظات ال  نعم 

    الصحي؟ التأمينهل يوجد حق للنقابية بشمول اطفالها ب

    الصحي؟ التأمينللنقابية بشمول والديها بهل يوجد حق 

    الصحي؟ التأمينهل يوجد حق للنقابية بشمول زوجها ب

هل يجوز للزوج )سواء نقابي ام ال( متابعة التفاصيل المالية للنقابية 

 المنتسبة؟

   

في ما يخص تنظيم المهنة هل للنقابي حق مختلف عن النقابيات بما يتعلق 

 المؤسسات؟   أوالشركات  أوبتاسيس المكاتب المهنية 

   

 ؟ ما هي االنشطه وكيف يتم يعمها؟  المرأةهل تقوم النقابه بدعم انشطة  -

 

 

 للمشاركة في االنشطه الداخليه والخارجية للنقابة كما الرجال ؟ المرأةهل يتم تنسيب  -

 

 

 وخارجية؟أو تمنعك من المشاركه في مؤتمرات ياخليه  أسبابهل هناك  -

 

 

 ة؟األسريتراعي ظروف النساء النقابيات ويحقق التوازن مع مسؤولياتكم  إجتماعات أوقاتهل يتم تحديد  -

 

 

 طتها؟هل يوجد لديكم لجنه مرأة وما هي انش -

 

 

 في النقابة؟ حرية التارف في مواريها المالية ووضع خطة عمل خاصة بها المرأةهل للجنة  -

 

 

 ما يوركن في صنع القرار ياخل النقابه ؟ -

 

 

 

 هل شاركت في مفاوضه جماعية وما كان يورك؟   -

 

 

 

 وسياسات النقابة؟ إجراءاتيتم عكسها في  اإلجتماعيهل ثقافة النوع  -

 

 

 فورية عند التبليغ عن حاالت التحرش الجنسي في أماكن العمل وما هي؟ إجراءاتهل تتبنى النقابة  -

 

 

 في العمل النقابي ؟  المرأةماذا تقترحين لدعم مشاركة  -
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 (3) ملحق رقم
 

 اسئلة النقابيين
 

 اسم النقابة:

 اسم رئيس النقابة:

 التليفون:

 البريد االلكتروني:

 :                                    رجال:                                                    نساء:اإلداريةالهيئة  أعضاءعدد 

 النقابة:                                              رجال:                                                    نساء: أعضاءعدد 

 إلى ال  نعم 

 حد ما 

 الحظاتم

     تتوافر قاعدة بيانات لعضوية النقابة 1

 إدارةدورية لمجلس  إجتماعاتيتم عقد  2

 النقابة 

    

دورية مع اللجان النقابية  إجتماعاتيتم عقد  3

 المختلفة 

    

االتحاد و  إدارةدورية مع  إجتماعاتيتم عقد  4

 المكتب التنفيذي

    

ت على المبادراتعتمد أغلب االنشطة النقابية  5

 .الفردي للنقابيين والنقابيات

    

والعضوات  عضاءات من األشتراكجمع اإل 6

 هي الموارد المالية للنقابة

    

ات شتراكهناك آلية منظمة لضمان جمع اإل 7

 والعضوات  عضاءمن األ

    

الميزانية تتضمن خطط لتنمية كوادر النقابة   8

 وتأهيلها للعمل النقابي 

    

ح من المن أويتم تخصيص جزء من الميزانية  9

 المرأةالتي تاتي للنقابة للجنة 

    

حرية التصرف في مواردها  المرأةللجنة  10

 المالية ووضع خطة عمل خاصة بها 

    

 اإلجتماعييتم التركيز على الدور الخدمي و 11

 للنقابات في مشاريع النقابة

    

هل يوجد اختالف في امتيازات النقابيين   12

 والنقابييات؟

    

تراعي  إجتماعات أوقاتهل يتم تحديد  13

 ظروف النساء 

    

اختصاص محدد  أوهل يوجد توكيل لمهام  14

 للنقابين دون النقابيات؟

    

داخل  المرأةهناك رؤية محددة  لدور لجنة  15

النقابات في الدفاع عن حقوق النساء في 

 العمل 

    

احد المعيقات الرئيسة لعزوف النساء عن  16

العمل النقابي هو تأثير الثقافة الذكورية 

لالزواج، ورفض بعضهم خروج زوجاتهم 

 للعمل النقابي 

    

     هل توجد كوته نسائية في انتخابات النقابة؟ 17
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لالحزاب والتوجهات السياسية هل يوجد اثر  18

 بالنقابة؟

    

هل يوجد خانة مخصصة للجنس ببطاقة  19

 العضوية الخاصة بالنقابة؟

    

هل يوجد فرق برقم العضوية بين النقابيين  20

 والنقابيات؟

    

     هل هناك تفرغ نقابي للنقابيات؟ 21

هل امكانيات الترشح لالنتخابات النقابية  22

 بين النقابيين والنقابيات؟متساوية 

    

     التحرش الجنسي في أماكن العمل  23

 

 هذا الجزء مخاص للنقابات المهنية فقط:

 مالحظات ال  نعم 

 التأمينهل يوجد حق للنقابية بشمول اطفالها ب

 الصحي؟

   

 التأمينهل يوجد حق للنقابية بشمول والديها ب

 الصحي؟

   

 التأمينبشمول زوجها بهل يوجد حق للنقابية 

 الصحي؟

   

هل يجوز للزوج )سواء نقابي ام ال( متابعة 

 التفاصيل المالية للنقابية المنتسبة؟

   

في ما يخص تنظيم المهنة هل للنقابي حق مختلف 

عن النقابيات بما يتعلق بتاسيس المكاتب المهنية 

 المؤسسات؟   أوالشركات  أو

   

 

 لمعرفة احتياجاتهن والمشاكل والتحديات التي يواجهنها في العمل والنقابة؟هل يتم استفتاء العضوات  -

 

 

 يف تساعد النقابة من يتوجه لها عند حاول مشاكل في العمل وكيف يتم معالجته؟ك -

 

 

 ؟كيف يتم ذلك ؟ المرأةهل تقوم النقابه بدعم انشطة  -

 

 

 في االنشطه الداخليه والخارجية؟ وما طبيعة هذه االنشطة ؟ المرأةا هي نسبة مشاركة م -

 

 

؟ وهل هناك سياسات تدعم اإلجتماعيهل تخااون جزء من الميزانيه لدعم المساواة بين الجنسين والنوع  -

 ذلك؟ 

 

 

 واللجان؟ وما هي هذه البرامج؟  اإلياريةفي الهيئات  المرأةهل لديكم برنامج لزياية مشاركة  -

 

 

 ؟رش الجنسي في أماكن العمل وما هيفورية عند التبليغ عن حاالت التح إجراءاتهل تتبنى النقابة  -

 

 اقتراحات اخرى ؟ أي -
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 (4) ملحق رقم
 

 لقاء المجموعة البؤرية مع نقابة الايايله
 

 3/2019/ 10التاريخ:

 المدة: ثالث ساعات                                4:30الوقت: الساعة 

 ESTAالمكان : 

وي. رندة  المرأةيه لشؤون األرينش وغيداء البيطار من اللجنة الوطنية أيميسر اللقاء محموي سمحان وبحضور هدى ع

 الخالدي وي. نهى شنابلة من فريق البحث 

 

وتقديم نبذه عن المشروع والقائمين عليه والداعمين له من قبل مديرة  الجلسة بالمشاركينبدأ اللقاء بترحيب ميسر 

 ثم التعارف مع المشاركين والمشاركات. المشروع ومن

 

 ودار النقاش حول المحاورالثالث وتم توجيه االسئلة التاليه للحضور:

 

 عزوف الرجال والنساء عن المشاركة في العمل النقابي ؟ أسبابماهي  -

 بنسبه للمرأه في العمل النقابي؟هل الوضع يختلف  -

 ؟للمرأةماهي المعيقات بالنسبة  -

 الالزمة لتحسين وضع النساء ياخل النقابات؟   جراءاتماهي التدابير واإل -

 والنظام الموحد للنقابات؟ األرينالعام لنقابات عمال  لإلتحايهل اطلعتم على النظام الداخلي  -

 تحسين ؟ إلىهل هذا النظام بحاجه  -

 نظام لتسجيل حاالت التحرش الجنسي؟ وكيف يتم التعامل مع هذه الحاالت؟  أوهل يوجد سياسات  -

 هل هناك تغير في شخايتك بعد انضمامك للنقابة وهل اثرت بك النقابة؟ -

 من يدعمكم في للمشاركة في العمل النقابي ؟ -

  عزوف الرجال والنساء عن المشاركة في العمل النقابي ؟ أسبابماهي 

 

في  المرأةضا عدم قبول أيو المرأةمن  المرأةوغيرة  المرأةب المرأةاالنشغال بالعمل واالمور المنزليه والسفر وضعف ثقة 

 لمرأةاالعمل القيادي من قبل المجتمع ، والعادات والتقاليد وثقافة المجتمع ، عدم دعم الزوج والجهد الذي يجب ان تبذله 

عية الشباب والفتيات ، العمل النقابي والسياسي ضعيف ، عدم وجود الدافع ، تشكيك ضعف الجهد الذي يبذله الرجل ، تو

 في الهدف والنقابات، ساعات العمل الطويلة 

 الالزمة لتحسين وضع النساء داخل النقابات؟   جراءاتماهي التدابير واإل 

في اماكن صنع القرار على االقل إمرأة في  المرأةالقرارات ، وجود تمثيل نسبي، وجود  إتخاذ أجلزيادة تمثيل النساء من 

 جدارتها في اماكن صنع القرار، زيادة الثقة بالنقابة  المرأةالعاملة ، وجود الكوتة ، اثبات  المرأةكل قطاع لتمثيل 

 هل اطلعتم على النظام الداخلي للنقابة ؟ 

 نعم 

  تحسين ؟ إلىهل هذا النظام بحاجه 

ليس منصب رئيسي في النقابة منصب فخري ، ال  المرأة، منصب رئيس لجنة   المرأة نعم، ال يوجد آلية النتخاب لجنة

مراجعة وخصوصا مثل قوانين الترخيص للصيدليات  إلى، التشريعات بحاجة  المرأةيوجد بند لدعم انشطة لجان 

 ى المهنة.  والمسافة بين كل صيدلية وصيدلية ووجود السالسل من الصيدليات دون عدد محدد ووجود دخالء عل

  انضمامكم للعمل النقابي؟ أسبابما 

على المهنة ، التفرغ مما ساعد على القدرة على المشاركة في العمل النقابي ، الرغبة في تغطية  أكثرالرغبة في التعرف 

 الدفاع عنها. أجلا النقابة من أيالفجوة بين الخريجين والنقابة  ، معرفة خف

 نضمامك للنقابة ؟هل هناك تغيير في شخصيتك بعد ا 

نفسي في العمل النقابي ، اكتشاف امكانياتي خالل العمل النقابي  إيجادجابية والسلبية ، يمعرفة المهنة من جميع جوانبها األ

 ، 

 من يدعمكم في العمل النقابي ؟ 

 ، الرغبة الشخصية والطموح . األسرة

  ما هي التحديات التي تواجهكم ؟ 
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 التشريعات   

   هل يوجد نظام لتسجيل حاالت التحرش الجنسي وكيف يتم التعامل معها ؟ 

 ال يوجد ، يوجد نظام شكاوى عام ، ويوجد صندوق إنسانية يدعم العاملين بشكل عام 

  ؟ المرأة، وهل تدعم النقابة لجنة  المرأةهل يوجد مشروع لتمكين 

 ال يوجد، تقوم النقابة بدعم اللجنة بمبلغ سنوي ثابت 

 يوجد في النقابة نظام تفرغ نقابي ؟ هل

 ال يوجد 

 هل قمتم بدراسة اكتوارية لصندوق التقاعد ؟ 

 استثمار كبير واال سينهار الصندوق  إلىنعم وتبين انه ال يمكن زيادة المبلغ ألنه يحتاج 

  للمناصب القيادية ؟ المرأةما الذي يمنع وصول 

 ، عدم وجود الثقافة بالعمل األسرةيق القانون بشكل صحيح ، عدم دعم السياسية في النقابات ، عدم تطب األحزابوجود 

 .الفرصة المرأةالنقابي، عدم اعطاء 
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 (5) ملحق رقم
 

 لقاء المجموعة البؤرية مع نقابة المعلمين األرينيين 
 

 

 .  ESTAفي مراكز وأساليب و مهارات التعليم  14/3/2019عقد بتاريخ 

 

 والسيدة هدىالخالدي د. نهى شنابلة  د. رندةـ جلسة عمل بؤرية مع نقابة المعلمين األردنيين بحضور فريق الدراسة 

 اللقاء محمود سمحان من فريق الدراسة. المرأة، ويسراللجنة الوطنية األردنية لشؤون  من البيطارغيداء  عايش، واآلنسة

لسيدة هدى ا والتعارف قدمت وبعد الترحيباالعالميين  واثنين منويسر اللقاء أربع سيدات نقابيات وخمسة نقابيون رجال 

 عايش نبذة عن المشروع وأهدافه.

 

المحور األول في النقاش  االجتماعي. وطرح الميسرعرف النوع  ومبادراتها كمابفوائد المجموعة البؤرية  وعرف الميسر

 باب عزوف النساء عن المشاركة في العمل لنقابي(.)ما هي أس

 

 -وقد تراوحت اإلجابات كالتالي: 

 

 .والمعلمين والمعلماتـ كونها نقابة فتية حيث أن هذه الدورة االنتخابية الثالثة هناك ال يزال وجود فجوة بين النقابة 

 

 ـ عدم الثقة بالمرشح.

 

 النساء.ـ قناعة الرجال أن النساء ال تستطيع تمثيل 

 

 ـ صعوبة النظام االنتخابي.

 

 اإلمكانيات.ـ التوقعات من النقابيات تفوق 

 

 النساء.باالعتبار احتجاجات  وال تأخذواضحة  واألنظمة غيرـ القوانين 

 

 ـ معيق تشريعي.

 

 العمل بسبب قلة فرص العمل المستحدثة. والشباب يسوقـ ضعف مشاركة المرأة 

 

 العائلية وعدم وجود مكانة لرعاية األطفال مثل الحضانات. رأةومسؤوليات المـ ضيق الوقت 

 

 العمل.لالنخراط في  وضغوط األسرةـ نظرة المجتمع 

 

 وثقافة العيب.ـ الموروث المجتمعي 

 

 النقابي.ـ الهيئات اإلدارية لديها ضعف في إيصال رسالة العمل 

 

 ـ األنظمة ال تراعي النوع االجتماعي.

 

 ثقيف نقابي.ـ عدم وجود دورات ت

 

 ـ عدم وجود مقعد مختصة للنساء في الهيئات اإدارية )كوته(.

 

 االنتخابي )نظام الصوت الواحد(. وخصوصاً النظامـ ضعف في التشريعات 

 

 ـ التحرش الجنسي الذي يحد من عمل المرأة نقابياً.
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 لزيادة مشاركة المرأة في الهيئات االدارية:  واالجراءات الالزمالتدابير 

 

 النقابات.ـ توعية المرأة بأهمية دورها في صنع القرار داخل 

 

 ـ تخصيص مقاعد للنساء داخل مقاعد الهيئات االدرايةعلى اساس التمثيل النسبي أو الكوته.

 

أساس تمثيل للمهنة وليس على  )علىـ تعديل نظام االنتخاب داخل النقابة بالسماح للناخب بانتخاب أكثر من صوت 

 افي(.األساس الجغر

 

 ـ السماح بالتفرغ النقابي.

 

 .واالتصال والتواصلـ عمل دورات تثقيفية للنقابيات في إدارة الحمالت االنتخابية 

 

 هي؟ العمل، وماـ هل تتبنى النقابة اجراءات فورية عند التبليغ عن اتااالت التحرش الجنسي في أماكن 

 

ثر التبليغ عن أك وقد تمنظام  إنه هناكيوجد نظام، ولكن أحد الماركين من المجلس يقول  إنه الالنقابيات من جهتهم تقول 

 المشكلة. وتم حلالموضوع بسرية تامة  وتعاملوا معمن حالة 

 

 مالحظات:

 

لكل مديرية صوت لكل شخص صوت مستقل المديرية  مديرية، 43أشخا لكل كتلة(  110محافظة * 12النظام االنتخابي )

كل كتلة لها صندوق لوحده  ماركا،ها أكثر من خمس أالف شخص لها صوتين بدل صوته وعادة تكون منطقة لواء التي في

 يحتسب التمثيل النسبي للكتلة في كل محافظة حسب المعادلة التالية.

         10* عدد الناخبين للكتلة 

 العدد الكلي للناخبين في المحافظة 

 

المجلس المركزي ينتخب  شخص، 164والمجلس المركزي مكون من  المركزي،المجلس  والمستقبلين يتكون ومن الكتل

 عضو. 12 نقيب،مجلس االدارة مكون من  االدارة،مجلس 

شخص يقومون بانتخاب رئيس فرع، ونائب، وأمين  14صوت النقيب هو الصوت المربينهم. محافظة مجلس مكون من 

 صندوق، وأمين سر.

 بينهم. ومن يمثلهم في المجلس من

 ألف معلم في المدارس الخاصة. 12-10ومن ألف معلم حكومي  82-76شخص معلم)المسددين( من  173الهيئة العامة 

 

 الممارسات الفضلى 

 وجود نقابة بحد ذاته يعتبر إنجاز.
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 (6) ملحق رقم
 

 نقابة الفنانين االرينين 
 

عقدت جلسة عمل بؤرية لنقابة الفنانين األردنيين بحضور فريق البحث د.رندة الخالدي ود. نهى شنابلة والسيدة هدى 

عياش و اآلنسة غيداء البيطار اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة و يسر اللقاء السيد محمود سمحان من فريق 

 الدراسة.

 النقابة.تعريف بأهداف المشروع من رؤساء اللجان في و بدأ اللقاء بالتعارف و كلمة ترحيبية و

 

 كان المحور األول : ما هي أسباب عزوف النساء عن المشاركة في العمل القابي .

 ـ الجهل بطبيعة العمل النقابي .

 ـ التخوف من عدم تلقي الدعم من الذكور و الخوف من الفشل .

 بكيفية إدارى الحمالت.ـ أسلوب إدارى االنتخابات والتحالفات وجهلهم 

 ـ التكاليف المادية للحملة االنتخابية و الوقت الذي تستغرقه لالستعداد للعملية االنتخابية .

ـ غياب التفرع النقابي باستثناء النقيب و هذا يعني التوقف عن العمل ألداء مهامه النقابية مما يؤثر على مستقبله الفني 

جرة الفنان تصنف من األعمال الحرة كونه ال يوجد راتب شهري محدد و األ و مردوده المادي مع العلم أن مهنة

 حسب العمل الفني أو المهمة.

نانات قليل مقارنة ـ أن المهنة من المهن المنبوذة من المجتمع و كيف إذا كانت صالحية هذه المهنة إمراة فإن عدد الف

 بعدد الذكور .

 ـ شروط قبول العضوية قاسية في النقابة.

 

 المحور الثاني: التدابير واإلجراءات الالزمة لتحسين وضع النساء في النقابات و تنبؤهم مراكز صنع القرار .

 

 ـ توعية الفنانين والفنانات بأهمية العمل النقابي و االنتساب للنقابة .

 

 ـ تشجيع النساء على الترشح للنهائيات االدارية.

 

 .إدارة الحمالتو الحشد والتأثر على الناخبين والناخباترات النساء والفنانات بآليات ـ بناء قد

 

 ـ التفرغ النقابي للنقابات .

 

 ـ مراجعة التشريعات ورفع القيود على عضوية االنتساب للنقابة .

 

 ـ إقرار النظام الداخلي للنقابة بحيث يكون عصري و يواكب التقدم المجتمعي .

 

 االجتماعي و ثقافة النوع االجتماعي وأثره على تحسين أداء النقابية.ـ إكساب الفنانين والفنانات ثقافة العمل 

 

 

 المحور الثالث: هل تتبنى النقابة إجراءات فورية عند التبليغ عن حاالت التحرش الجنسي في أماكن العمل ؟ وما هي ؟

 

 ـ يوجد سياسة تقوم بتنفيذها لجنة التأديب وتم التعامل معها بسرية تامة.
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 مالحظات:

 

 نساء. %15شخص منهم  800ـ عدد الهيئة اإلدارية 

 

 ـ طريقة االنتخاب ورقة للنقيب و ورقة لألعضاء .

 

 ـ الدورة النقابية مدتها سنتين .

 

 ـ فئات األعضاء تمثيل،إخراج،عزف و غناء،تأليف وتلحين،المهن التقنية،ويتم انتخاب شخصين عن كل فئة.

 

ء وهذه المهنة ال تحتاج إلى مؤهل علمي و ال توجد معايير واضحة الختيار أو قبول ـ لجنة العضوية هي التي تقر األعضا

 العضوية.

  

ـ رفض الفنانين والفنانات فكرة الكوته و وجود حضانة لرعاية األطفال في مبنى النقابة وبشكل عام بسبب عدم انتظام 

 ساعات عملهم .

 

 المرأة.ـ رفضوا أيضاً فكرة وجود لجنة مختصة بشؤون 

 

 الممارسات الفضلى:

 

كانت الدورة النموذجية  2011-2010ـ وجود نساء في كل اللجان و وجود رئيسة للجنة االجتماعية و اإلعالمية في دورة 

 شخص. 11من أصل  2لتمثيل المرأة و بلغ عدد الفنانات في الهيئة 

 

 

 


