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  المرأة والعمــل النقابي
  

  -ملخص الورقة :
ي العمل النقابي ومساهمتها اإليجابية فيه ساعد في تحقيق الكثير من حقوق المرأة وأثار إن اشتراك المرأة ف    

وعيها واتسعت دائرة مشاركتها لتشمل المشاركة في الصراع السياسي من اجل االستقالل ومن اجل قضايا       
  الحرية والديمقراطية .

ملحوظـة بسـبب التغيـرات الهيكليـة التـي طالـت بنيـة وبالرغم من ازدياد مساهمة المرأة فـي سـوق العمـل بصـورة    
المجتمع السوداني حيث أدت التغيرات االقتصادية واالجتماعيـة إلـى زيـادة العـرض والطلـب لعمـل المـرأة وحيـث 

% مـن القـوى العاملـة بـل تشـير األوضـاع 24م إلـى أن المـرأة تشـكل نسـبة 1993يشير اإلحصاء السكاني لعـام 
ي هــذه النســبة ، إال انــه مــن المالحــظ عزوفهــا عــن المشــاركة فــي العمــل النقــابي المتواصــل إلــى الزيــادة المطــردة فــ

وعـــدم حماســـها للتقـــدم لمواقـــع قياديـــة فـــي الهيكـــل العـــام للنقابـــات بـــالرغم مـــن إنهـــا واحـــدة مـــن أهـــم تنظيمـــات 
قوقهــــا المجتمـــع المــــدني التــــي يمكــــن أن تكــــون مــــالذا  للعمــــل النســـائي وتســــتطيع عــــن طريقهــــا الــــدفاع عــــن ح

ومكتسـباتها التـي أصـبحت مهـددة اليـوم اكثـر مـن أي وقـت مضـى بسـبب الظـروف القـاهرة التـي يعيشـها السـودان 
  وتعيشها المرأة السودانية.

هــدفت هــذه الورقــة لتقــديم قــراءة تحليليــة لموقــع المــرأة فــي النشــاط النقــابي ومعرفــة األســباب األساســية التــي    
ي وتــولى مواقــع قياديــة فيــه وذلــك بتقــديم حالــة دراســية اختيــرت لهــا بعــض أدت إلــى عزوفهــا عــن النشــاط النقــاب

  القياديات في نقابات مختلفة.
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   - نتيجة التحليل:

  تقل نسبة مساهمة المرأة في األجهزة القيادية العليا من لجان مركزية / مكاتب تنفيذية على مستوى اللجنة -
  %.  1هر مشاركة المرأة العاملة بنسبة ضعيفة المركزية لالتحاد العام لعمال السودان وتظ   
  نقابة عامة  13نقابة مركزية من اصل  12توجد عضوية للمرأة على مستوى النقابات العامة المركزية في -
  نقابية من اصل عضوية المكاتب التنفيذية  473ومشاركة المرأة في الهيئات النقابية تمثل عدديا بعدد    
  %.9عضوًا أي بنسبة  5208عددهم للهيئات النقابية و     
  على مستوى اللجان المركزية لالتحاد العام للنقابات ومكاتبه التنفيذية ال توجد فروقات واضحة في دورتى -

ــــين 97-2000/  96- 92 ــــى 3م وظلــــت النســــبة مــــا ب ــــة إل % فــــي المكاتــــب 4% فــــي اللجــــان المركزي
  التنفيذية. 

عنهـــا فـــي اللجـــان المركزيـــة فـــي اتحـــادات المهنيـــين إذا مـــا تقـــل نســـبة مســـاهمة المـــرأة فـــي المكاتـــب التنفيذيـــة -
  افترضنا 

  ارتفاع نسبة الوعي وسط الخريجات زائداً أن المكاتب التنفيذية هي التي تصنع القرار وتساهم في العمل     
  العام.    

   -حول معوقات العمل النقابي :
  ة فأحيانا هناك كثير من النساء ال يسمعن حتى عدم الديمقراطية أدى إلى هيمنة الرجل على المواقع القيادي-

  باالنتخابات .       
  الظروف الخاصة بالنساء خاصة المسئولية العائلية تحول دون المشاركة اإليجابية للمرأة في العمل النقابي. -
  جتماعات طريقة االجتماعات وزمنها وعدم احترام المواعيد المحددة لالجتماعات والطريقة التي تدار بها اال-
  من أسباب عزوف المرأة عن المشاركة في العمل النقابي .   
  عدم االعتراف بدور المرأة في العمل النقابي يحول دون الحماس للعمل في المواقع القيادية. -
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