خبرات النقابيات في انتخابات الدورة النقابية ()2022 -2018
عشدددددرة نقابية شدددددار ت في انتخابات الدورة النقابية
يقدم هذا التقرير رصدددددد تخار خ
( )2022 -2018و يعت د التقرير على اسددددت ارات رصددددد وشلقة نقاشددددية النقابيات ،ونشاول
ن خالل هذا التقرير عرض خبرة النقابيات ،ا عبرن عنها في اسددددددت ارات الرصددددددد والشلقة
النقاشددية ورؤيتهن للع لية االنتخابية وسددبل التصدددل للتشديات وال عوتات التى يتعر ددن لها ن
أخل الو صول ل وات صن القرار و شغل ال نا ص القيادية داخل نقاباتهن ،ف ًال عن أن تو يق
هذه التخار يساعد النقابات على إعداد خطط الع ل ال ناسبة لبناء تدرات النقابيات.

أخر يت االنتخابات النقابية خالل شدددددددهر ايو  2018ب وخ تانون التنظي ات النقابية
والئشته التنفيذية رتم  213لعام ، 1 2017ونصتت المادة الخامستتم ما النان ا على  " :يحظر

 1وأظهرت كشوف المرشحين أن عدد المتقدمين للترشح على مستوى الجمهورية بلغ  20ألفا و 87متقدما ،منهم  17ألفا
و 974لعضوية اللجان النقابية ،و 2113متقدما لرئاسة اللجان النقابية التي يصل إجماليها إلى  1191لجنة نقابية ،من
إجمالي  2114لجنة وفقت أوضاعها.
المرحلة األولى
أجريت االنتخابات فيها بالوحدات التي تمارس نشاطا يدخل ضمن مجاالت النقل البري والبترول ،والمرافق العامة،
والتجارة ،والزراعة ،والري والصيد ،والبنوك والتأمينات ،والسياحة والفنادق ،واإلنتاج الحريى.

تضتتتتميا النظاس ايستتتتاستتتت للمنظمم الننابيم العماليم ،أ ل ائحها الداخليم أي ق اعد تميز بيا
أعضتتتتائها بستتتتب الديا ،أ العنيدة ،أ الانص ،أ ايصتتتت  ،أ العر  ،أ الل ا ،أ الل م ،أ
اإلعاقم ،أ المستتتت ال اماتماع  ،أ الستتتا ،أ امنتماا الستتتياستتت  ،أ يي ستتتب خر، " .
نصت المادة  37ما النان ا على  ":يراعى ف تشكي هذه الماالص تمثي المرأة الشبا
ا
تمثيًل مناستتتتتتتباا كلما أمكا ذل "  ،المنصتتتتتتت د بالماالص هنا ماالص اللااا الننابيم المهنيم
الننابا العامم ،بم ا هذا النص يمكا ل لمنظما الننابيم أا تضتتتتتيل ف ل ائحها نستتتتتبم
نظرا لضتتتتتتتي ال ق بيا صتتتتتتتد ر النان ا ت في
محددة لتمثي النستتتتتتتاا بماالص اإلدارا  ،ا
أ ضاع الننابا فناا لهذا النان ا استعداداا إلاراا امنتخابا كاا قت اا ضيناا لس يسمح بإاراا
ا
أيضتتتتتا انشتتتتت الاميس النستتتتتاا الراا ف
مناقشتتتتتا حنينيم للامعيا العم ميم للننابا ،
الترتيبا المعتادة للعمليم امنتخابيم ،أ ضاف بعض التنظيما الننابيم عبارة فضفاضم قريبم
لصياغم المادة المنص ص عليها ف النان ا د ا تحديد نسبم محددة ،باإل ضافم إلى ما شهدته
ماريا العمليم امنتخابيم ما ممارستتتا مع قا إداريم التى أثر ستتتلباا على ستتتير العمليم
ا
اعتراضتتتتا على تاا زا أثناا
امنتخابيم ،هنا عشتتتترا ال ع ا الت تندس بها المرشتتتتح ا
امدما بايصتتتت ا أ عمليا الفرز ،منها ع ا تندم بها ننابيا تنظر اآلا ف المحكمم
المختصم
صل للعينم الت اعتمد عليها التنرير:

وحدد الجدول الزمنى فتح باب الترشح يومى  16و 17مايو  ،وإعالن أسماء المرشحين  18من الشهر نفسه ،والطعون
والبت فيها فى اليوم التالى ،وحتى  20مايو ،وإعالن الكشوف النهائية  22من الشهر نفسه ،وأجريت االنتخابات  24مايو،
وإيداع األوراق بنتيجة االنتخابات يومى  25و 26من الشهر نفسه .
المرحلة الثانية:
أجريت االنتخابات فيها بالوحدات التى تمارس نشاطا يدخل ضمن مجاالت الصناعات الغذائية ،والصناعات الهندسية
والمعدنية والكهربائية ،والكيماويات ،واالتصاالت ،والصحافة والطباعة واإلعالم ،والمناجم والمحاجر ،وصناعات البناء
واألخشاب ،والغزل والنسيج ،والنقل البحري ،والنقل الجوي ،وأي مجال آخر لم يتم النص عليه صراحة.
وتم فتح باب الترشح للمرحلة الثانية يومي  25و 26مايو وإعالن أسماء المرشحين  27من الشهر نفسه ،والطعون والبت
فيها يومي  28و 29مايو ،وإعالن الكشوف النهائية  30من الشهر نفسه ،وأجريت االنتخابات يوم  31مايو ،وإيداع
األوراق بنتيجة االنتخابات يومى  1و 2يونيو الماضي .
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الصعوبات والتشديات التي واخهت النقابيات أ ناء الع ل النقابى بش ل عام :
 عدس الندرة ف كثير ما اي قا على الت ازا بيا ايعما المنزليم رعايم ايبنااالنياس بالنشتتتتتتتا النناب مث حضتتتتتتت ر الند ا أ اماتماعا ف ق متأخر أ
يتزاما الم عد مس التزاما أسريم فتك ا اي ل يم لألسرة .
 عدس إشتترا النستتاا ف اينش ت م الننابيم ما قب الراا يبرر ا ذل بأا النستتااغير مؤهًل عازفا عا العم النناب فسي رة الفكر الذك ري على الننابييا.
يلم منذ إاراا خر انتخابا
 ثمم هيمنم للراا على المناص ت النياديم لستتن اف العاس  ، 2006فضت ا
تتتتًل عا أا نستتتتتبم تمثي النستتتتتاا ف المناصتتتتت النياديم ف
الننابا المستنلم كاا محد داا

 أسبا

خوض االنتخابات :

تنو عت إ خابات النقابيات شول أسدددددددبا خو دددددددهن لالنت خابات النقابية على النشو التالي:
 االهت ام بالع ل الخد ي والتطوعى ودعم الز الء والتعبير عن شددددددا لهم وايصددددددالصوتهم لإلدارة العليا.
 ال ساه ة في تطوير النقابة ورف الوعي بدورها وأه يتها. تعزيز ال سدداواة بين الخنسددين في الع ل والدفاع عن شقوتهن؛ وخاصددة في الوصددول ل واتصن القرار ن خالل الت يل ال الئم في خال النقابات .
 إدارة الش لة االنتخابية :
تنوعت الخبرات ال تعلقة بتنظيم الش الت االنتخابية للنقابيات؛ شيث أ دت نسدددددددبة تليلة على
وخود فريق ع ل ت ا ل إلدارة الش لة االنت خابية ،وتم تقسددددددديم األدوار بينهن وت شديد ال هام
وال سدددددددئوليات بين ا ذ رت عظم النقابيات أن الدعاية االنتخابية لم تاخذ شددددددد ل ش لة انتخابية
بال عنى الصشيح ل نها في بعض الشاالت انت تت ل في ساندة الز الء والز يالت وتشخيعهم
لبعض لخوض االنتخابات وإخراء بعض التربيطات ،وفي شاالت أخرى اعت دت النقابيات على
أنفسدددهن في الدعاية والششدددد ،ا اعت د البعض نهن على برنا ج انتخابي الذل ت ن بإعداده و
2
ذ رن أنهن سوف يست لن تشقيق طال هذا البرنا ج في ال رشلة القاد ة
 الصعوبات التى واخهت النقابيات ا ناء الع لية االنتخابية :

ؤسسة ال راة الخديدة و عهد خوته بصياغة برنا ج طلبى يت
 2ن ذ ر ذلك النقابيات الالئي شار ن في ورشة الع ل
الق ايا التى يرغبن فى الع ل عليها لتشسين أو اع النساء العا الت

ن اهم

ذ رت النقابيات الصعوبات التي تعر ن لها أ ناء الع لية االنتخابية على النشو التالي:
النساء فى
 عدم تبول الرخال لوخود النساء في ال ناص القيادية؛ فشهدت نقابات تراخ وبعض النقابات و نها على سبيل ال ال نقابة البريد ال صرل التي تراخعت شار ة النساء بها
إلى  13نقابية على سدتوى  38لخنة نقابية خالل هذه الدورة  2022 /2018بين ا انت  28نقا
بية خالل الدورة .2011 /2006
 تدخالت ن تبل نقابيين والخهة اإلدارية إلعاتة اسددددت ال وتبول أوراق النقابات أو اسددددتبعادنقابيات ونقابيين ن شوف ال رششين.
 ارت ا-

بعض التخاوزات وال خالفات في اللخان االنتخابية و ن ال رششين ن ش ور الفرز

يق الوتت ال تاح للدعاية االنتخابية.
الخبرة ال افية بالع لية االنتخابية خاصة لدى الشبا والشابات بسب توتف االنتخابات

 -غيا

النقابية نذ عام 2006

ا انع

على أداء ال رششين وال رششات وعدم تدرتهم على واخهة

ال نافسة الشرسة وا طرار البعض إلى االنسشا


تبل االنتخابات.

الق ايا التي ن ال رورل الع ل عليها في الدورة النقابية الشالية:

ذ رت النقابيات عددًا ن الق ددددددددايا ال لشة التي ي ن للنقابة الع ل عليها و نها طال
عا ة وأخرى تتعلق بق ايا النساء في النقابات.
ت ايا النساء في النقابات:
 توعية ال رأة بأه ية الع ل النقابى والع ل على تشفيز النسددداء لخوض االنتخابات النقابية
وتفعيل دور لخنة ال رأة في التنظي ات النقابية ب ستوياتها ال ختلفة.
 ال طالبة بتوفير دورالش انة في ل أ ا ن الع ل.
 إعداد خطة ع ل تتبناها النقابات ن أخل تشقيق ال ساواة بين الخن سين وعدم الت ييز
على أسدددددا النوع و دددددرورة شدددددغل ال رأة للوظائف القيادية داخل التنظيم وداخل
خال اإلدارات في أ ا ن الع ل.
ال طال العا ة:






ال طالبة بتوفير وسيلة واصالت آ نة لالنتقال أل ا ن الع ل.
ال طالبة بتشسين الرعاية الصشية للعا لين وأسرهم.
زيادة الخان الخد ي للعا لين وال شالين لل عاش وأسرهم ل :الرشالت وال صايف
واألنشطة ال قافية واالخت اعية.
إنشدددددددداء صدددددددندوق للشاالت الطارئة ي قدم الدعم للعا لين وأسدددددددرهم في الظروف
االخت اعية التى تستوخ الدعم.
الع ل علي تن ية ال وارد ال الية للنقابة للصرف علي أنشطتها.

 توصيات النقابيات
 ت ين لوائح النقابات ادة تتعلق بتطبيق نظام "ال وته" وتخصص نسبة عادلة للنساء تنظيم ندوات و دورات ت قيفية ن أخل رف وعي النسدداء بشقوتهن القانونية ،وتشسددينهداراتهن القيداديدة ،وي ن االسدددددددتعداندة بدالهيئدات الددوليدة نهدا :نظ دة الع دل الددوليدة
وال نظ ات النسوية ال هت ة بق ايا النساء العا الت.
 الع ل على بناء ال وادر الشابة وإتاشة الفرصة لهن لالنخراط في الع ل النقابي. بناء تدرات النقابيات في خال الت نولوخيا والتوصددددل باسددددتخدام الوسددددائل األلي ترونيةوصفشات التواصل االخت اعي.

