
 

 

 الخلفية:

 

العمالية تحاد الدولي للنقابات الذي نظمه اإلالمؤتمر العالمي األول للمرأة خلص 

إلى " تنامي دور المرأة  9002عام تشرين األول من ال /في بروكسل في أكتوبر

احراز  كما أنه تّم مدفوعة األجر ومن النقابات العماليةاللة كجزء من القوى العام

" إنجازات هامة على صعيد التنظيم والتفاوض الجماعي والحقوق
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 ،. في الواقع

العمل العامالت قد قطعن شوطًا طوياًل في النساء  تظهر التجارب الدولية أن

لشركة  بةقامت مجموعة من  الشابات بتأسيس نقا ،النقابي. ففي اليونان

ض على اتفاقية جماعية لتخفيض ساعات العمل االتصاالت المتنقلة وبالتفاو

 العامالتنساء الولتوفير إجازات األمومة للعامالت. أما في الهند، فقد نجحت 

 نساء العامالت لحسابهنلحسابهن الخاص في تنظيم أنفسهم وتشكيل جمعية ال

إلى جانب الدخل أمن ذائي والخاص وذلك من أجل العمل على تحقيق األمن الغ

طلقت عالوة على ذلك أ من الناحية اإلجتماعية.والمنافع الصحية رعاية األطفال 

النقابات العمالية في جميع أنحاء العالم حمالت ناجحة لزيادة عضوية المرأة 

العمالية تحت عنوان  ومنها على سبيل المثال حملة االتحاد الدولي للنقابات

مرأة للنقابات" وذلك لتنظيم النساء في مناطق تجهيز الصادرات "نقابات للمرأة، و

كما شملت الحملة دول في شمال أفريقيا على حّد  .طاعات المختلفة األخرىوالق

سواء. 
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على الرغم من ذلك، فإن االستنتاج المذكور أعاله للمؤتمر العالمي األول المرأة 

العالمية  أن إتجاهات اإلستخدام بش وضح تقرير منظمة العمل الدوليةأكما ”يبين و

المرأة تتواجد في أغلب األحيان في موقع أقل حظوًة من  "  بأن 9002للمرأة 

في أسواق العمل في جميع أنحاء العالم  وبأنه في معظم المناطق من موقع الرجل 

المتوقع أن يكون أثر النوع اإلجتماعي من جراء األزمة االقتصادية من حيث 

 ."على الذكور منه على اإلناث  ًاة أكثر ضررمعدالت البطال

العالمية  اإلستخداملتقرير منظمة العمل الدولية "اتجاهات  في الواقع، ووفقًا

"، فإنه على الرغم من انخفاض معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة 9009

فإن  ،بالمئة( 41( بالمقارنة مع الرجال )بالمئة عالميًا 1080بالمئة مقابل  0.81)

بالمئة عالميًا( هو  481بالمئة مقابل  90النساء ) في صفوف معدل البطالة 

بالمئة( في الشرق األوسط.  .8.الرجال )  ضعف معدل البطالة في صفوف

بالمئة من النساء العامالت في منطقة الشرق  1980 يتواجد عالوة على ذلك، 

 بالمئة للرجال 94مقابل في وظائف هشة األوسط 
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 :وغاتسالم

في المنطقة العربية في محاولة  لمرأةالعديد من البرامج التي تستهدف ا تّم إعتماد 

لتحسين تشريعات العمل المتعلقة بالعامالت وكذلك إلدماج المرأة في النقابات 

لم تأت  ،العمالية والمناصب القيادية، وغيرها من التدخالت ذات الصلة. ومع ذلك

 الثمار الجهود على مستوى اآلم

نقابات العمال في المنطقة  متأخرة في دمج اهتمامات ومطالب المرأة  وال تزال 

العاملة في أنشطتها وبرامجها. من النادر أن نشهد مبادرات نقابية تتضمن 

في اتفاقيات المفاوضة الجماعية التي تبرمها. في الواقع فإن  لمرأة اهتمامات ا

بات في المنطقة منخفضة ناهيك عن معدالت انخراط النساء العامالت في النقا

في  بشكل عام. يةالعرب يةنقابات العماللنساء في الل امستوى التمثيل المنخفض جدأ

في الدول  العمالية كثافة النقابات الحصول على أرقام دقيقة عن يصعبالواقع،

المفصلة حول عضوية النقابات.  البيانات العربية هذا باإلضافة إلى شبه غياب 
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من عضوية النقابات في االردنبالمئة   90النساء تشكل و
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والبحرين. أما في  

 نفابة عمالية. 400عن مجالس اكثر من  غائبات لبنان فإن النساء 

 

  

أشكال بروز إلى  في المنطقة العمالية الحركات فيالنساء حضور  ضعف  أدى

مات حيث قامت المنظ صوتهن  إسماعمن أجل  المجتمع المدني نشاط أخرى من

 إلىالحاجة  اإلضاءة على بالتدخل والمناصرة لقضايا النساء   غير الحكومية

بشكل النساء العامالت النساء بشكل عام و حقوق من حيث تعزيز المساواة

التي تعاني من األخرى  والفئات ذات اإلعاقات بما في ذلك العامالت خاص،

 حول  كثير من الحاالتفي  تمحور  . ومع ذلك فإن عمل هذه المنظمات التمييز 

المفاوضة ب ُيعتبر بدياًل عن النشاط النقابي المتمثلال و الدعم النفسي والمساعدة

 الجماعية والتنظيم.

فقد إعتمدت بعض الحكومات ما بعد الربيع العربي خطوات عالوة على ذلك، 

بإنكار حق المرأة في كثير من الحقوق األساسية التي تم الحصول عليها  تقوم 

هذه وعليه، أبرزت طريق النضال الطويل في ظل األنظمة السابقة.  عن

 دمج النساء العامالت في النقابات العمالية من أجل الحاجة الماسة إلى التطورات 

  إسماع أصواتهن

 العمل الالئق والمنتج تحقيق هام في دورأن للنقابات العمالية  مما ال شك فيه

 ُيعتبر كّلومن العمال.ن الفئات المحرومة غيرهم مالنساء و وتكافؤ الفرص بين

 في مبادراتاهتمامات المرأة النساء ووالتنظيم )بما في ذلك  المشاركةمن 

وغير النظامية  التقليدية القطاعات غير إلى، والوصول المفاوضات الجماعية(

غير  والعمل العمل المنزليمثل ) العمل انتهاكات حيث تحدث معظم والهشة 

 الالزمة لتعزيز اإلجراءات األساسية من ( طق تجهيز الصادراتمناو النمطي

في   المكرسة مبادئالإلى ضمان تحقيق باإلضافة  حقوق النساء العامالت

حول  اتفاقية منظمة العمل الدوليةمثل  القانونية الدولية ذات الصلةالصكوك 

خدام االست في واتفاقية عدم التمييز، 0210لعام  000المتساوي رقم  األجر
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 على نطاق واسع امتمت المصادقة عليه اللتين و .021لعام  000والمهنة رقم 

 . حتى اآلن بشكل كاملتطبيقهما  ولكن لم يتم في المنطقة العربية

مدعوة إلى  في المنطقة ومؤسسات المجتمع المدنينقابات العمالية إن الوأخيرًا، ف

حيث أن المساواة بين  ةجتماعياال بالمشاركة بشكل أكبر للمطالبات   اإلستجابة 

في سوق  النساءوحيث يتزايد إنخراط ، العمل الالئق في صميمتقع  الجنسين

على تقع  وبالتالي،  .بتمييز متفاقم يّتسم لكن في جو و الدول العربية في العمل

كشركاء على قدم  النساء العامالت احتضان قضية مسؤولية نقاباتعاتق ال

التضمينية مجتمعات وال، والمساواة في الحقوق العمل الالئق،ضمان في  المساواة

 . 

 األهداف:

 

المنظمات  قدرات يهدف المشروع الحالي لمنظمة العمل الدولية حول "تعزيز

(" 9001-9009) في البالد العربية العمالية االقتصادية واالجتماعية والقانونية

تها نحو مزيد من ياإلى مساعدة منظمات العمال القائمة في تحسين هيكل

عمالية منظمات  في إنشاء العمال  يساعد الديمقراطية والتمثيل. كما  

كما يولي المشروع اهتمامًا خاصًا للتنظيم الذاتي للعمال الشباب  وديموقراطية

 ب للنساء وللشبامنفصلة تشجيع إنشاء لجان  كبديل عن  والنساء العامالت وذلك

يستهدف المشروع العمال في االقتصاد غير  كما كان الحال في السابق. كما

المنظم والمهمشين بشكل مضاعف. عالوة على ذلك، فإن المشروع يعمل على 

المجتمع المدني والعاملين في تثقيف  والناشطين في بين النقابيين  التشبيك تشجيع 

 من أنصار  كتحالف  -وكذلك وسائل اإلعالم  ،العمل العمال والباحثين في مجال 

 االجتماعي واالقتصادي.تحول ال

 

 

ما تقدم، وبناء على توصيات المؤتمر العالمي األول للمرأة الذي اقامه  في ضوء 

تكون أن  إلى تهدف ورشة العمل اإلقليمية  ،االتحاد الدولي للنقابات العمالية

في مناقشات مفتوحة وبناءة فيما بينها  من أجل المشاركة منصة للنقابات العمالية 

  بهدف بلوغ للنساء  المناصرةالنساء العامالت والمنظمات غير الحكومية ومع 



تهدف ورشة العمل إلى وتعزيز حقوق النساء العامالت. أال وهو  المنشود الهدف 

 :ما يلي

 

 

 اعتراف النقابات العمالية بقيمة عمل المرأة ودورها في المنظمات العمالية• 

 من  المرأة تمنع التي  المعيقات في  كير على التف النقابات العماليةمساعدة • 

 في الحركة النقابية. االتعبير عن احتياجاتهمن المشاركة الكاملة، و

ُتسهم ألفكار في الترويج النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية   مساعدة •

 زيادة مشاركة المرأة في المنظمات العمالية.في  

 

ائية غيرالحكومية والنقابات العمالية من حيث بناء تحالف بين المنظمات النس• 

 ودعم مطالبهن. ن الوصول إلى النساء العامالت وتنظيمه

 .توفير منبر للحوار بين النقابات العمالية والمنظمات النسائية غير الحكومية• 

 

نشاط المرأة في ضوء تحديات اليوم: ما هو دورها في تطوير  توصيف • 

 منظومة حقوق المرأة؟

 

مناقشة اجراءات جديدة للعمل والتعاون للتصدي للعقبات الحالية التي تواجه • 

النقابات العمالية داخل إلى مراكز صنع القرار  من الوصول المرأة، وتمكينها 

حقوق المرأة المدنية  حول  التحضير للمنتدى اإلقليمي الثالثي• والمجتمع المدني.

العام  /فبراير من ظيمه في شهر شباطذي سيتم تنلواالجتماعية واالقتصادية، وا

9002. 

 

 المنهجية:



 

سيتم تنظيم ورشة عمل إقليمية تجمع بين النقابات العمالية وومنظمات غير 

 :تشمل ما يلي حكومية رائدة. وسوف 

. 9.. عروض تحليلية نظرية للنقابات العمالية من منظور النوع االجتماعي0

نظمات نسائية غير حكومية حول عامالت ومنساء عروض ومناقشات تقودها 

 المرأة العاملة في سوق العمل وفي النقابات العمالية. أمامالمعوقات والتمييز 

ما يتعلق بالنساء العامالت في  الممارسات الحالية في إلى . نظرة عامة 2

. عروض عن 1.وفعاليتها ئيةالنقابات العمالية العربية، وخاصة اللجان النسا

ما يتعلق بدمج  في النقابات العمالية في جميع أنحاء العالم فيالتجارب الناجحة 

 المرأة والنضال من أجل حقوق النساء العامالت.

 .الحالي االعتبار الوضع تأخذ في خطة عمل وضع .1

 

في القطاع  العمالأصوات و احتياجات الضوء على ط ورشة العملسوف تسّل

اهتمام خاص إيالء  وسيتم منزلي. ال العمل و الريعي واالقتصاد   غير النظامي 

  تطبيق تنظيم و لموضوع ال

، 0210لعام  000المتساوي رقم  األجرحول  اتفاقية منظمة العمل الدولية

 ..021لعام  000االستخدام والمهنة رقم  في واتفاقية عدم التمييز

 النتائج:

 

جل العمل على العمالية والمنظمات النسائية من أ  تحقيق التآزر بين النقابات أ( 

 .المشتركة  على الصعيدين اإلقليمي والوطني القضايا 

ز على لخطط وأنشطة  ترّككنقطة إنطالق ب( الخروج بمجموعة من التوصيات 

استخدام أدوات منظمة العمل الدولية )مثل مراجعة  القضايا المتعلقة بالنوع 

ات العمل ل هذه التوصيات قاعدة لورش. وسوف تشّك(  والتنظيماالجتماعي

 من البلدان العربية. في كل بلد سيّتم تنظيمها  الوطنية التي

 مالمح المشاركين: 

 ممثلون عن النقابات العمالية )إناث وذكور( -



 ممثلون عن المنظمات غير الحكومية النسوية والنسائية -

البلدان: لبنان، واألردن، وعمان، وفلسطين، والبحرين، واليمن، والكويت،  -

 والمغرب والجزائر وتونس، ومصر،

 المكان: فندق كراون بالزا، بيروت، لبنان -

 9009شباط / فبراير  4-1الزمان:  -

  

 


