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 مقدمة

االختالف  يف  احلال  هو  فكذلك  النتائج،  اإىل  تقود  االأ�شباب  اأن  كما 
اأ�شوة  ال�شكرترية،  ملهنة  الوظيفي"  "التو�شيف  على  االتفاق  وعدم 
"املهنة" وما  اإ�شكالية  باملهن االأخرى. من التو�شيف الوظيفي تبداأ 
ال�شكرتريات،  ومهام  دور  حول  �شبابية  منطية  �شورة  من  يتبعها 
مروراً بالرواتب املتدنية وانتهاء بثقافة الوجاهة التي تتطلب هكذا 

مهن وم�شميات، يف ظل بطالة عالية بني �شفوف الفتيات.
دون  الن�شاء  يف  ح�شراً  تكون  تكاد  التي  ال�شكرتاريا،  مهنة  اأن  ويبدو 
مل  املهنة  هذه  الأن  الوظيفة،  مهام  حول  جداًل  االأكرث  هي  الذكور، 
تكن نتيجة طبيعية لعالقات انتاج مت�شابكة ومعقدة ومكاتب جتارية 
فاعلة اأو عابرة للحدود مبقدار ما ن�شاأت عن ظروف اجتماعية اأقرب 

اإىل ثقافة الوجاهة منها اإىل ثقافة االنتاج .
املواعيد  تنظيم  على  يقت�شر  ال�شكرترية  عمل  اأن  يعتقد  فالبع�ض 
اأن عملها جوهري يف  والرد على املكاملات الهاتفية، ومنهم من يرى 
اإدارة املكاتب وال�شركات، والبع�ض االآخر يرى اأن عمل ال�شكرترية ال 
قيمة له واأن تواجدها يف مكتب هو نوع من اأنواع الوجاهة االجتماعية 

اأو "الرب�شتيج".
حا�شرة  املهنة  هذه  تبقى  ال�شكرترية  لعمل  املجتمع  نظرة  كانت  اأياً 
يف جمتمعنا وال بد لنا من مناق�شتها من جوانبها املختلفة، خا�شة 
واأن اأعداد العامالت يف هذا املجال كبري وال ي�شتهان به. وقد حاولنا 
اإال  القطاع  بهذا  املتعلقة  واالح�شاءات  االأرقام  بع�ض  اإىل  الو�شول 
اأننا واجهنا �شعوبة بالغة يف اإيجاد معلومات دقيقة عن ال�شكرتريات 
واأعدادهن واأماكن تواجدهن واملعدالت التقريبية لرواتبهن وغريها 

من املعلومات املتعلقة بالعاملني والعامالت يف هذا القطاع.
جلاأنا اإىل دائرة االح�شاءات العامة وموؤ�ش�شة ال�شمان االجتماعي، اإال 
اأننا مل جند اأي معلومات تتعلق بالقطاع بل مل�شنا عدم اهتمام بدرا�شة 
اأو العمل على توفري بيانات دقيقه تتعلق به. وخمتلف  هذا القطاع 
على  اعتمدت  اإليها  الو�شول  من  متكنا  التي  واملعلومات  البيانات 
تقديرات كل من النقابة العامة للعاملني يف اخلدمات العامة واملهن 
احلرة والنقابة العامة للعاملني يف اخلدمات ال�شحية؛ حيث اأ�شارت 
بيانات النقابة العامة للعاملني يف اخلدمات العامة واملهن احلرة اأن 
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اأعداد ال�شكرتريات العامالت يف القطاع التابع للنقابة يقدر بحوايل 
9 اآالف �شكرترية، 95% منهن يحلمن اجلن�شية االأردنية.

وبح�شب معلومات النقابة فاإن رواتب غالبيتهن ترتاوح حول احلد 
االأدنى لالأجور البالغ )150 ديناراً �شهرياً( غالبيتها يقل عنه وقليل 
يف  للعاملني  العامة  النقابة  لدى  املتوافرة  املعلومات  اأما  يزيد. 
يف  العامالت  ال�شكرتريات  اأعداد  اأن  اإىل  فت�شري  ال�شحية  اخلدمات 
ترتاوح  �شكرترية،  اآالف   4 بـ  يقدر  ال�شحية،  والعيادات  امل�شت�شفيات 
النقابتان  واأكدت  ديناراً،   150-80 مابني  ال�شاحقة  غالبيتهن  رواتب 
بال�شمان  م�شرتكات  غري  ال�شكرتريات  من  العظمى  الغالبية  اأن 
عدد  يقل  التي  املوؤ�ش�شات  ي�شتثني  ال�شمان  قانون  الأن  االجتماعي، 
العاملني فيها عن 5 موظفني من اال�شرتاك يف ال�شمان االجتماعي. 

وكذلك ال يتمتعن باأي �شكل من اأ�شكال التاأمني ال�شحي.
ولوحظ اأن ظروف عمل ال�شكرتريات يف ال�شركات الكربى واملتو�شطة 
االأطباء  وعيادات  ال�شغرى  ال�شركات  يف  العمل  ظروف  من  اأف�شل 
واملراكز ال�شحية، فال�شكرتريات الالتي يعملن يف هذه االأماكن �شواء 
االجتماعي  ال�شمان  يف  اال�شرتاك  اأو  العالية  باالأجور  يتعلق  فيما 
والتاأمني ال�شحي وغريها من ظروف العمل، فتلك ال�شركات حتر�ض 
على توظيف ال�شكرتريات ذوات اخلربة والتح�شيل العلمي املنا�شب، 
حتى اأن عمل ال�شكرتريات فيها ال يقت�شر على تنظيم املواعيد والرد 
يقل  ال  ال�شكرترية  دور  لي�شبح  يتعداها  بل  الهاتفية  املكاملات  على 

اأهمية عن دور اأي موظف اإداري يف ال�شركة.
ويف الوقت التي تتقا�شى فيه غالبية ال�شكرتريات رواتب ال تتجاوز 
احلد االأدنى لالأجور جند اأن كثريات من ال�شكرتريات اللواتي يعملن 
يف ال�شركات الكربى والقطاع العام يتقا�شني رواتب عالية. ويف هذا 
التقرير �شنتناول تلك الفئة من ال�شكرتريات التي تعاين من ظروف 
عمل �شعبة ممن يعملن يف العيادات ال�شحية ويف املكاتب وال�شركات 

واملوؤ�ش�شات ال�شغرية.
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من  واحلرمان  طويلة  عمل  �صاعات 
الجازات

عمل  ظروف  من  القطاع  هذا  يف  العامالت  تعاين 
ح�شولهن  دون  الطويلة  العمل  ب�شاعات  تتمثل  �شعبة 
تعمل  حيث  اال�شايف،  العمل  مقابل  مادي  مردود  على 
العيادات  لدى  العامالت  وخا�شة  ال�شكرتريات  بع�ض 
يومياً  �شاعات   10 بحوايل  يقدر  �شاعات  عدد  ال�شحية 
اإحدى عيادات  العامالت يف  ال�شكرتريات  اإحدى  بح�شب 
على  يعتمد  العيادة  يف  العمل  "نظام  وتقول:  االأ�شنان 
الدوام ال�شباحي وامل�شائي؛ حيث يبداأ العمل من ال�شاعة 
8:30  �شباحاً وينتهي ال�شاعة  3:30ع�شراً ومن ثم اأعود 
وحتى  والن�شف  الرابعة  ال�شاعة  من  للعمل  اأخرى  مرة 
8 م�شاء، وتربر ذلك باأن العمل ك�شكرترية يتطلب منها 
جهداً ووقتاً طويلني وعليها حتمل ذلك خ�شو�شاً واأنها 
اأخرى،  مبهنة  للعمل  توؤهلها  جامعية  �شهادة  حتمل  ال 
قانون  ن�شو�ض  من   56 املادة  لن�ض  خمالفة  يعد  وهذا 
العمل �شاري املفعول الذي يحدد �شاعات العمل بواقع 8 

�شاعات يومياً اأو 48 �شاعة عمل اأ�شبوعياً.
للطب  عيادة  يف  تعمل  اأخرى  �شكرترية  الراأي  وتوافقها 
العام حيث تقول: "اإن طبيعة عمل العيادة تتطلب مني 
هناك  واأن  خ�شو�شاً  طويلة  �شاعات  العمل  يف  التواجد 
العمل  يف  التاأخر  حتتم  التي  الطارئة  احلاالت  بع�ض 
الدوام"،  �شاعات  انتهاء  بعد  العيادة  اإىل  العودة  واأحياناً 
وتربر اأن مكان عملها قريب من البيت لذا فاإن الطبيب 
الذي تعمل لديه يعتمد عليها ب�شكل كلي حتى ولو تطلب 
متاأخرة  �شاعات  يف  للعمل  العودة  منها  يطلب  اأن  االأمر 
من الليل. وهي حت�شل على اإجازة اأ�شبوعية كما اأخربتنا 

اإال اأنها تواجه م�شكلة يف االجازات الطارئة حيث ال يقبل 
كما  "بالتعطيل"،  لها  ال�شماح  الغالب  العمل يف  �شاحب 
اأنها حمرومة من العطل الر�شمية، وتذكر لنا اأن معدل 
اجازاتها ال�شنوية ال يتجاوز 7 اأيام، وهذا خمالف لن�ض 
يعطي  الذي  املفعول  �شاري  العمل  قانون  من   61 املادة 
العاملني اأجازات �شنوية ملدة 14 يوماً يف ال�شنة اإذا كانت 
مدة عمله / عملها يف مكان العمل ذاته تقل عن خم�ض 
�شنوات، و 21يوماً يف ال�شنة اإذا كانت مدة عمله /عملها يف 

مكان العمل ذاته تبلغ خم�ض �شنوات فاأكرث.
يف املقابل جند بع�ض ال�شكرتريات ال يواجهن م�شكلة يف 
بقوانني  العمل  اأ�شحاب  اللتزام  الطويلة  العمل  �شاعات 
التي  فاإحداهن  القانون،  يف  عليها  املن�شو�ض  العمل 
يلتزم  العمل  "�شاحب  تقول:  مقاوالت  مكتب  يف  تعمل 
ب�شاعات العمل املن�شو�ض عليها يف ت�شريعات العمل وهي 
8 �شاعات"، ومن وجهة نظرها فاإن ت�شرف �شاحب العمل 
هذا يعد كرماً منه يف تعامله معها، فهي وكما ذكرت كانت 
حمامي  مكتب  لدى  تعمل  املكتب  هذا  لدى  عملها  قبل 
�شاعات   9 العمل  عليها  يحتم  وكان  اأي�شاً  ك�شكرترية 

يومياً.
اإحدى  لدى  تعمل  اأخرى  �شكرترية  لدى  النظرة  اأن  اإال 
ال�شركات ال�شغرية خمتلفة، فهي ترى اأن عملها 8 �شاعات 
العمالية  الت�شريعات  وكفلته  حقوقها  من  حق  يومياً 
االأردنية وعلى �شاحب العمل االلتزام به، وت�شيف: "منذ 
ال�شركة  هذه  لدى  اأعمل  واأنا  اجلامعة  من  تخرجت  اأن 
والذي  بيننا  املربم  العقد  العمل  �شاحب  يخالف  ومل 
اأتاأخر  اأنني  اإال  يومياً،  �شاعات  لثماين  على عملي  ين�ض 
اأحياناً الجناز بع�ض املهام املوكلة اإيل دون اأن يطلب مني 
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ذلك وال اأتقا�شى عن هذا العمل اال�شايف اأية زيادات على 
الراتب ال�شهري، االأمر الذي يعد خمالفة لن�ض املادة 59 
من ن�شو�ض قانون العمل �شاري املفعول والذي يفر�ض 
�شرف اأجر للعامل/ العاملة بدل العمل االإ�شايف ال يقل 

عن 125% من االأجر االعتيادي.
تقول  كما  الطبية  العيادات  يف  العامالت  حال  ويتفاوت 
�شكرترية اأخرى تعمل لدى عيادة طبيبة:"فاأنا اأعمل يف 
قيمته  تبلغ  �شهرياً  راتباً  واأتقا�شى  اأ�شهر   8 منذ  العيادة 
عقد  يوجد  ال  اأنه  من  بالرغم  "وت�شيف  ديناراً"،   150
يربط بيني وبني العيادة التي اأعمل فيها اإال اأن الدكتورة 
ت�شر على التعامل معي على اأ�شا�ض قانون العمل، فحددت 
دوامي بثماين �شاعات يومياً بالرغم من اأن دوام العيادة 
ي�شتمر ل�شاعات اأطول، كما اأنها اأخربتني ومنذ اأن بداأت 
الدوام اأنها �شتعطيني 14 يوم عطلة �شنوياً باال�شافة اإىل 
العطل الر�شمية والوطنية والعطلة االأ�شبوعية. وتقول 
"اأح�شل على  اأخرى تعمل يف مكتب توظيف:  �شكرترية 
�شاحب  ميانــــع  وال  والوطنية  الر�شمية  العطل  كافة 
العمل من منحي العطل الطارئة، كما اأنني اأعمل ثماين 
اأن  العمل  �شاحب  مني  طلب  اأن  ي�شدف  ومل  �شاعات 

اأتاأخر".
لدى حديثنا مع �شكرتريات يعملن يف عدد من الفنادق، 
الفندق  "اإدارة  يومياً  �شاعات   8 يعملن  اأنهن  اإىل  اأ�شرن 
بـ 8 �شاعات يومياً  حددت �شاعات العمل لكافة املوظفني 
تلتزم  الفندق  اإدارة  اأن  بالعمل اال�شايف كما  وال تطالبنا 
املر�شية،  والعطل  والر�شمية  االأ�شبوعية  العطل  مبنحنا 
اال�شايف  العمل  تتطلب  الفندق  االأق�شام يف  بع�ض  اأن  اإال 

وتلتزم اإدارة الفندق ب�شرف بدل العمل االإ�شايف عن كل 
�شاعة تاأخري للموظفني".

وتقول احداهن اأنها تعمل ك�شكرترية منذ 12 عاماً وقبل 
اأحد  يف  اأي�شاً  ك�شكرترية  تعمل  كانت  الفندق  يف  عملها 
اإدراة  وبني  بيني  املربم  العقد  "وكان  الدرا�شات  مراكز 
املركز اأن اأعمل 8 �شاعات يومياً اإال اأن االدارة مل تكن تلتزم 
اإىل العمل �شاعات  اأحياناً  اأ�شطر  "كنت  ببنود هذا العقد 
اإ�شافية، حتى اأنه يف بع�ض االأحيان كانت تتجاوز �شاعات 

عملي يف املركز 10 �شاعات يومياً دون اأي مقابل مادي".

اأجور متدنية
وال تقت�شر ظروف عمل ال�شكرتريات على �شاعات الدوام 
عملهن  يف  يواجهنها  التي  امل�شاكل  اأهم  فمن  الطويل 
غالبية  رواتب  تقل  اإذ  املتدنية،  االأجور  م�شكلة  اأي�شاً 
 )150( البالغ   لالأجور  االأدنى  احلد  عن  ال�شكرتريات 
طبيب  عيادة  يف  وتعمل  اإحداهن  فتقول  �شهرياً،  ديناراً 
تبلغ  �شهرياً  راتباً  وتتقا�شى  �شنوات  اأربع  منذ  اأ�شنان 
العيادة كنت  العمل يف  "عندما بداأت  قيمته 130 ديناراً: 
اأتقا�شى راتباً قيمته 80 ديناراً وهو راتب عال اإذا ما قورن 

برواتب ال�شكرتريات يف نف�ض املجال".
و�شكرترية اأخرى تعمل يف مكتب مقاوالت تتقا�شى راتباً 
�شهرياً يبلغ 180 ديناراً وهي را�شية عن هذا الراتب وقد 
وكانت  اأ�شنان  طبيب  عيادة  يف  ك�شكرترية  تعمل  كانت 
وتقول:  ديناراً،   70 قيمته  تبلغ  �شهرياً  راتباً  تتقا�شى 
"عندما كنت اأطالب بزيادة على هذا الراتب كان الطبيب 
الذي اأعمل لديه يرد اأن منزيل قريب من مكان العمل 
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الراتب  يعجبني  واإن مل  بدل موا�شالت،  اإىل  اأحتاج  وال 
فهناك كثريات يتمنني العمل مكاين".

راتباً  االأطباء  عيادات  اإحدى  يف  تعمل  اأخرى  وتتقا�شى 
العيادة منذ 6  وتقول" اأعمل يف  يبلغ 120 ديناراً  �شهرياً 
اأ�شهر، وقد وعدين الطبيب يف بداية دوامي بزيادة راتبي 
بعد مرور 3 اأ�شهر من تاريخ اأول يوم دوام اإال اأنه وحتى 
ترتك  لن  اأنها  "وتوؤكد  عليه.  اتفقنا  مبا  يفي  مل  االآن 
كانت  فقد  ال�شابقة  جتربتها  ب�شبب  العيادة  يف  العمل 
تعمل لدى مكتب حمامي وكانت تتقا�شى راتباً يبلغ 100 
�شو  البلد  يف  الرواتب  "هيك  تقول:  وكما  �شهرياً  دينار 

بدنا نعمل".
جتارية  �شركة  يف  العامالت  ال�شكرتريات  اإحدى  وتقول 
هذا  واأن   " دينار   200 يبلغ  �شهرياً  راتباً  تتقا�شى  اأنها 
اأنه ال  اإال  الراتب وبرغم مراعاته للحد االأدنى لالأجور 
يكفي لتغطية م�شاريفي ال�شخ�شية"، وتبني: "اأ�شحاب 
ال�شكرترية  تبذله  الذي  يقدرون مدى اجلهد  العمل ال 
املادي  الو�شع  بتح�شني  يهتمون  ال  لذا  عملها  اأداء  يف 
لها". وتفيد اإحدى ال�شكرتريات تعمل يف مكتب حمامي 
قيمته 120 ديناراً" ، وبح�شب ما  �شهرياً  راتباً  "اأتقا�شى 
اأخربتنا فاإن هذا الراتب ال يكفي م�شاريفها ال�شخ�شية 
هذا  يف  اال�شتمرار  تف�شل  اأنها  اإال  التنقل  وم�شاريف 

العمل على اجللو�ض يف البيت بال اأي وظيفة.
�شهادة  على  حا�شلة  �شكرترية  تقول  اآخر  جانب  من 
البكالوريو�ض يف االأدب االجنليزي وتتقا�شى راتباً �شهرياً 
املجال  العامالت يف  رواتب  اأن  "اأعلم  دينار:   300 قيمته 
العالية  الرواتب  راتبي من  راتبي، ويعد  بكثري من  اأقل 

اإذا ما قورن برواتب ال�شكرتريات االأخريات"، وتربر ذلك 
وحت�شيلها  ال�شكرترية  خربة  بح�شب  حتدد  الرواتب  اأن 
اأي�شاً  العلمي باال�شافة اإىل اجلهد الذي تبذله، وت�شري 
االأعمال  ببع�ض  القيام  لها  يوكل  العمل  �شاحب  اأن 

االدارية نظراأً حل�شولها على �شهادة البكالوريو�ض".
وتتقا�شى  الفنادق  اأحد  يف  وتعمل  اأخرى  �شكرترية  اأما 
طبيعة  اأن  فرتى  ديناراً   250 قيمته  تبلغ  �شهرياً  راتباً 
وجهة  ومن  ال�شكرترية  راتب  حتكم  التي  هي  املكان 
اخلربة  ب�شنوات  له  عالقة  ال  الراتب  واأن  نظرها 
وبالتح�شيل العلمي؛ فلو توظفت �شكرترية حا�شلة على 
�شهادة الثانوية العامة يف اإحدى ال�شركات الكبرية فاإنها 
عملت  لو  الوقت  نف�ض  ويف  مرتفع  راتب  على  �شتح�شل 
حا�شلة  وكانت  مكتب  اأو  �شغرية  �شركة  يف  �شكرترية 
معهد  او  جامعة  من  �شواء  ال�شكرتارية  يف  �شهادة  على 
باالعتماد  وذلك  منخف�شاً  راتباً  �شتتقا�شى  متخ�ش�ض 
لدى  "العمل  اأن  حتدد  اإذ  فيه.  تعمل  الذي  املكان  على 
ال�شغرية  وال�شركات  واملكاتب  اخلا�شة  االأطباء  عيادات 
يختلف متاماً عن العمل يف ال�شركات الكربى والفنادق".
عملها  بدء  ومنذ  اأنه  اإىل  اأخرى  �شكرترية  وتقول 
لالأجور  االأدنى  احلد  يفوق  اأجراً  تتقا�شى  ك�شكرترية 
بالرغم من تنقلها يف العمل لدى اأكرث من مكان، فكما 
اأخربتنا بداأت عملها يف �شركة �شغرية ثم انتقلت للعمل 
يف مركز درا�شات وحالياً تعمل يف اأحد الفنادق وتتقا�شى 
ال�شكرتريات  بع�ض  "اأن  وتبني:  �شهرياً،  ديناراً   250
يتقا�شني  الطبيية  العيادات  يف  يعملن  اللواتي  خا�شة 
رواتب اأقل بكثري من احلد االأدنى لالأجور حتى اأن بع�ض 
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 60 رواتبهن  قيمة  تبلغ  جيداً  واأعرفهن  ال�شكرتريات 
الفتاة  يكفي  ال  الراتب  هذا  اأن  فيه  �شك  ال  ومما  ديناراً 
حتى اأجرة التنقل". وتوؤكد "اإن مربرات تلك الفتيات يف 
العمل يغنيهن عن اجللو�ض  اأن  العمل هو  اال�شتمرار يف 
مع  خ�شو�شاً  االأ�شرة  اأعباء  وزيادة  عمل  بال  البيت  يف 
بعد  االأ�شر  منها  تعاين  التي  ال�شعبة  املادية  الظروف 

ارتفاع االأ�شعار ب�شكل عام يف اململكة".
ويف قطاع خمتلف وهو ال�شكرتريات يف االذاعات املحلية، 
ومل  �شنة  منذ  االإذاعة  يف  عملي  "بداأت  اإحداهن:  تقول 
كانت  بل  ال�شكرتارية  جمال  يف  خربة  وقتها  لدي  يكن 
راأى  لذا  العامة  العالقات  جمال  يف  مركزة  خربتي 
م�شوؤول التوظيف يف االذاعة اأنه من ال�شروري اال�شتفادة 
مني يف اأكرث من جمال اإىل جانب اأعمال ال�شكرتارية ومت 
تعييني براتب �شهري بلغ 500 دينار، ومتت زيادتي اكرث 
من مرة لي�شل راتبي حالياً 600 دينار اإىل جانب املكافاأت 

التي ت�شرف يل من فرتة الأخرى".

تعدد املهام
من  فالكثري  ال�شكرتريات،  توؤديها  التي  املهام  تتعدد 
ال�شكرتريات يوؤدين مهام اأخرى اىل جانب الرد على الهاتف 
والبطاقات  امللفات  وحفظ  والطباعة  املواعيد  وتنظيم 
العيادات  تنظيف  بعمليات  يقمن  ال�شكرتاريا،  اأعمال  من 
و�شيوفه،  العمل  لرب  والقهوة  ال�شاي  واإعداد  واملكاتب 
باال�شافة اإىل بع�ض املهام الفنية االأخرى مثل غرز االأبر 
يف العيادات الطبية. تقول اإحداهن: "اإىل جانب عملي ملهام 
العيادة  بتنظيف  اأقوم  كمرا�شلة  كذلك  اأعمل  ال�شكرتاريا، 

املهام  ببع�ض  القيام  اإىل  اإ�شافة  الطبية  االأدوات  وتنظيف 
التي تخ�ض الدكتور من غ�شل )الروب( الطبي وحت�شري 
تقوم  اأنها  اأخرى  وتذكر  ول�شيوفه".  له  وال�شاي  القهوة 
بكافة اأعمال التنظيف يف مكتب املحامـــي؛ وت�شري اىل اأنه 
املكتب  ونظافة  واملحامي،  �شواها  املكتب  يف  يعمل  اأحد  ال 
يف  العمل  تطيق  "ال  فهي  لذا  ال�شكرترية  نظافة  تعك�ض 
مكان غري نظيف" فت�شطر لتنظيف املكتب دون ان يطلب 
منها املحامي القيام بذلك، وكذلك تقوم بتح�شري القهوة 

وال�شاي "ذوقاً "منها كما اأخربتنا.
وتو�شح اإحدى ال�شكرتريات، انه وبرغم عدم وجودها يف 
املكتب مبفردها اإال اأن اأعمال التنظيف موكلة لها، وتعلق 
على املو�شوع: "ال ي�شري قيامي باأعمال التنظيف فهذا 
اأعمل يف مكتب لوحدي  اأمر م�شلم به، لكن عندما كنت 
كنت اأقوم بهذه املهمة ب�شبب وجودي مبفردي يف املكتب، 
اإال اأنني وعندما انتقلت للعمل هنا يف مكتب للمقاوالت 
وبالرغم من وجود عدد من املوظفني، اإال اأنهم يعاملوين 
جميعا وكاأن اأعمال التنظيف مطلوبة من ال�شكرترية او 

جزء من مهامها".
�شكرترية  تقول  كما  ال�شكرتاريا،  مهنة  يف  املهام  وتتعدد 
باأن" اأهم امل�شكالت التي تواجهها هي تعدد مهامها فهي 
الت�شويق  ق�شم  مع  ال�شكرتارية  اأعمال  جانب  اإىل  تعمل 
العملني  التن�شيق بني  عليها  ويتحتم  العامة  والعالقات 
"هذا  وتو�شح:  االآخر،  على  اأحداهما  يطغى  ال  اأن  على 
اإىل جانب  بالن�شبة يل،  ثقياًل ومرهقاً جداً  ي�شكل عبئاً 
قيمة  ال  باأنه  ال�شكرتريات  مع  يتعاملون  الكثريين  اأن 

لهن وخا�شة عند اأ�شحاب العمل".
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وتذكر اإحداهن اأنها ترف�ض حالياً القيام باأعمال اأخرى 
اأخربتنــــا  مـــــا  فبح�شب  ال�شكرتارية،  اأعمال  جانب  اإىل 
فقد كانت تقـــــوم باأعمـــــــال التنظيــــــف يف عملهــــا ال�شابق 
وكانت را�شية عن ذلك اإال اأنها االآن وبعد انتقالها للعمل 
ب�شبب  التنظيف  باأعمال  القيام  ترف�ض  اآخر  مكان  يف 
العمل  �شاحب  لدى  تن�شاأ  قد  التي  الدونية  النظرة 

وزمالئها.

نظرة املجتمع
والدونية  ال�شلبية  النمطية  النظرة  تعد  اآخر  جانب  من 
من  "ال�شكرترية"  عمل  عن  املجتمع  لدى  تكونت  التي 
كما  عملهن  خالل  ال�شكرتريات  تواجهها  التحديات  اأهم 
اإحــــدى  ت�شـــــري  اإذ  لتقريــــــر،  لهـــــذا  اعدادنا  عند  مل�شنا 
اأ�شا�ض  على  معي  يتعاملون  النا�ض  "اأن  اإىل  ال�شكرتريات 
ت�شيري  يف  يوؤثر  ال  وعدمه  وجودي  واأن  �شكرترية  اأين 
باأين  للبع�ض  اأ�شرح  اأن  اأمتنع  اأحياناً  اأنني  حتى  العمل، 
اأعمل ك�شكرترية خوفاً من التعليقات اجلارحة" والنظرات 

التي ت�شي بالريبة" .
"غالبية  اأن  كما تقول اأحداهن حول نظرة املجتمع لها، 
كاأنني  يعاملونني  فيها  اأعمل  التي  العيادة  مراجعي 
مرافقة  اأحياناً  مني  يطلب  بع�شهم  اأن  "خدامة" حتى 
يعانني  ال�شكرتريات  وبع�ض  املياه."  دورة  اإىل  اأطفالهم 
معي  يتعامل  "فهو  لها  نف�شه  العمل  �شاحب  نظرة  من 
وكاأنني مرافقته ال�شخ�شية، ويطالبني باأعمال �شخ�شية 
بع�ض  الإح�شار  لل�شوق  كالذهاب  بالعمل  تتعلق  ال 
اللعب.  اأماكن  اإىل  اأوالده  مرافقة  اأو  بيته  احتياجات 

واأقبل  اأخجل  "بيمون علي" واأنا  اأنه  دائما  "ويربر ذلك 
تلبية تلك الطلبات".

املجتمع لها مل تعد  اأن نظرة  اأخرى  �شكرترية  وتخربنا 
"العامل ما بيعجبهم �شي  اأهمية كبرية فكما تقول:  لها 
ال املدير عاجبهم وال حتى العامل"، وال ت�شنف )فداء( 
�شخ�ض  كل  اأن  ترى  بل  واحد  بقالب  العيادة  مراجعي 
البع�ض  اأن  اإال  وذوقه.  الأخالقه  وفقاً  معها  يتعامل 
من  او  املجتمع  من  دونية  نظرة  باأية  ي�شعرن  مل  منهن 
اأن  ترى  العك�ض  على  بل  ك�شكرترية  لها  العمل  �شاحب 
"النا�ض يحرتموا عمل ال�شكرترية ويقدرونه". "واأ�شارت 
�شكرترية  اأخرى اىل اأنها واجهت م�شكلة مع اأهلها عندما 
قررت اأن تعمل ك�شكرترية عند تخرجها وتقول: "اإن �شبب 
رف�ض عائلتي لهذه املهنة هو ال�شورة النمطية ال�شلبية 
املتكونة لدى املجتمع عن ال�شكرترية، واأن �شاحب العمل 
يقوم با�شتقطاب ال�شكرترية اجلميلة ذات املظهر االأنيق 
النمطية  ال�شورة  اإىل  باالإ�شافة  العمل،  الإجناح  وذلك 
التي كونتها و�شائل االإعالم عن اأن ال�شكرترية غالباً ما 
ت�شتمر بعملها ب�شبب قربها من �شاحب العمل". وتتابع: 
ك�شكرترية  عملي  قبلوا  االأمر  نهاية  ويف  اأهلي  اأن  "اإال 
ال  اأين  اطماأنوا  اأن  وبعد  للمكان  زيارات  بعد عدة  وذلك 
من  عدداً  ت�شم  ال�شركة  اإن  بل  بال�شركة  وحدي  اأعمل 

املوظفني واملوظفات".
هذه  تواجه  ال  فندق  يف  �شكرترية  وتعمل  اأخرى  اأن  اإال 
عليها  حتتم  ال  عملها  طبيعة  باأن  ذلك  وتربر  امل�شكلة 
التعامل مع الزبائن وتقت�شر وظيفتها على التعامل مع 

املدير امل�شوؤول وباقي املوظفني يف الفندق فقط ال غري.



املرصد العمالي األردني

14

فيه  تتعر�ض  قليلة  حاالت  فيه  يوجد  الذي  الوقت  ويف 
قبل  من  ج�شدية  حتر�شات  اأو  ملحاوالت  ال�شكرتريات 
اأ�شحاب العمل، فاإن ظاهرة االعتداءات اللفظية منت�شرة 

وميار�شها اأرباب العمل ب�شكل ملفت.

الو�صف الوظيفي
لوحظ اأن جانباً كبرياً من ال�شكرتريات يتعاملن مع هذه 
املهنة ب�شفتها مهنة موؤقتة ولي�شت دائمة، ويف�شلن عدم 
نظرهن  وجهة  من  ال�شكرترية  فمهنة  بها؛  اال�شتمرار 
عدم  عن  اأكدن  منهن  فالكثري  لها؛  مهنة  ال  من  مهنة 
وينتظرن  ك�شكرترية،  العمل  يف  اال�شتمرار  يف  رغبتهن 
اأخرى  ومهنة  اآخر  مكان  يف  للعمل  املنا�شبة  الفر�شة 
"منذ  اأنها:  اإحداهن  وت�شري  اأكرث،  حوافز  لها  ت�شمن 
اأن بداأت العمل ك�شكرترية واأنا اأبحث عن عمل اآخر الأنه 
برغم �شنوات خربتي اأجد اأن اأ�شحاب العمل ال يقدرون 
اأهمية ال�شكرترية وال اجلهد الذي تبذله يف �شبيل اجناح 

العمل".
اإال اأن اأخريات يقلن اأن هذه النظرة قد تغريت متاماً عن 
عمل ال�شكرترية واأ�شبحت ال�شكرترية يف الوقت احلايل 
يف  املدير  حمل  وحتل  �شركة  اأي  االأ�شا�شي" يف  "املحرك 

بع�ض االأحيان.
اأن  فكرة  اأخريات  �شكرتريات  رف�شت  الوقت  ذات  يف 
ي�شرن  فبع�شهن  لها"  مهنة  ال  من  مهنة  "ال�شكرترية 
تغريت  ال�شكرترية  لعمل  العمل  �شاحب  نظرة  اأن  اإىل 
عن�شراً  �شركة  اأو  موؤ�ش�شة  اأي  يف  ال�شكرترية  واأ�شبحت 
اأ�شا�شياً يف ت�شيري العمل، واأخريات ي�شرن اإىل "اأن اأ�شحاب 

العمل والأهمية ال�شكرترية اأ�شبحوا ي�شرتطون مميزات 
معينة كاتقان اللغة االجنليزية اأو ح�شولها على �شهادة 
تخ�ش�ض وحلت هذه املوؤهالت مكان ال�شروط التي تن�شر 
يف اإعالنات ال�شحف باأن تكون ال�شكرترية ح�شنة املظهر 

واأنيقة فقط ال غري". 
تنظر  قد  ال�شكرترية  اأن  ال�شكرتريات  اإحدى  وتقول 
العيادات  يف  العامالت  خ�شو�شاً  موؤقتة  كمهنة  للعمل 
يف  وتوؤكد  العمالية،  حقوقهن  على  يح�شلن  ال  اللواتي 
الوقت نف�شه اأن ال�شكرتريات يف �شركات كربى يتم�شكن 
تتبع نظام  ال�شركة  كانت  اإذا  الوظيفة خ�شو�شاً  يف هذه 
عملها  يف  تتطور  اأن  لل�شكرترية  ميكن  بحيث  للرتقية؛ 

ويف م�شماها الوظيفي.
وتوؤكد اأخرى اأن عملها �شينتهي حال ارتباطها وخطبتها 
وحتى  الت�شلية  باب  من  العيادة  يف  اأعمل  "اأنا  وتقول: 
اأ�شتطيع االعتماد على نف�شي وتوفري م�شرويف اخلا�ض". 
وتروي اأخرى عن بداية عملها ك�شكرترية وتقول: "اأنا مل 
اأح�شل �شوى على �شهادة ال�شف العا�شر ومل األتحق باأي 
اأعمل  اأن  اأية مهنة وعندما قررت  اأو معهد لتعلم  مركز 
ال�شكرترية  اأن  باعتبار  العمل ك�شكرترية،  �شوى  اأجد  مل 
لن يطلب منها اأي مهام �شعبة، فكل ما تقوم به ترتيب 
الهاتفية  املكاملات  على  والرد  املواعيد  وتنظيم  امللفات 

باال�شافة اإىل بع�ض اأعمال التنظيف الب�شيطة".

ال�صمان الجتماعي والتاأمني ال�صحي:
عدم  هي  ال�شكرتريات  تواجهها  التي  امل�شاكل  اأهم  ومن 
لل�شمان  العامة  للموؤ�ش�شة  منهن  كبرية  ن�شبة  ان�شمام 
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عدد  يتجاوز  ال  مكاتب  يف  عملهن  ب�شبب  االجتماعي 
العاملني فيها 5 اأ�شخا�ض، وهو العدد الذي يلزم �شاحب 
االجتماعي؛  لل�شمان  لديه  العاملني  بتن�شيب  العمل 
فالكثري منهن ي�شتكني من عدم ا�شرتاكهن يف ال�شمان 
وترى  ال�شحي  التاأمني  على  ح�شولهن  اأو  االجتماعي 
اأي  "لن ي�شمن لها احل�شول على  اأن عملها ك�شكرترية 
ال�شركات  يف  املوظفون  عليها  يح�شل  التي  احلوافز  من 
ال�شحي،  والتاأمني  االجتماعي  ال�شمان  مثل  الكربى" 
مهنة  الأي  اإجادتها  وعدم  العلمية  موؤهالتها  اأن  وتوؤكد 

اأخرى فر�ض عليها حتمل العمل ك�شكرترية.
تقول  االآخر،  البع�ض  عند  كثرياً  االأمر  يختلف  وال 
حافز  اأي  يعطيني  ال  العيادة  يف  عملي  "اإن  اإحداهن: 

لال�شتمرار وال اأ�شعر باال�شتقرار هنا نهائياً".
من ناحية اأخرى فاإن العديد من ال�شكرتريات را�شيات 
يتجاوز  موؤ�ش�شات  يف  عملهن  وب�شبب  فهن  عملهن  عن 
ال�شمان  يف  ي�شرتكن  اأ�شخا�ض   5 فيها  العاملني  عدد 
عملي  من  "بالرغم  اإحداهن:  وتقول  االجتماعي، 
ال�شمان  يف  اأ�شرتك  مل  فاأنا  12عاماً  منذ  ك�شكرترية 
اأ�شهر"؛ فعملها ال�شابق الذي  اأربعة  اإال منذ  االجتماعي 
اأم�شت فيه مدة 10 �شنوات مل تكن تتبع ملظلة ال�شمان 
االجتماعي بالرغم من اأن املوؤ�ش�شة التي كانت تعمل بها، 
5، وهي حتى  يتجاوز عددهم  فيها موظفون  يعمل  كان 

االآن ال تتمتع باأي �شكل من اأ�شكال التاأمني ال�شحي.
ال�شمان  يف  اال�شرتاك  يف  تفكر  اأنها  اأخرى  وتفيد 
االجتماعي اأو احل�شول على تاأمني �شحي فكما اأخربتنا 
اأن مدة عملها لن ت�شتمر طوياًل وال تتوقع اأن ت�شتمر اأكرث 

من �شنتني يف العيادة على حد تقديرها، وترى اأخرى اأن 
يف  اال�شرتاك  يف  التفكري  من  مينعها  ال�شن  يف  تقدمها 
ال�شمان االجتماعي )تبلغ من العمر 36 عاماً(، ولكنها 
اأخرى  وتتمنى  �شحي.  تاأمني  على  احل�شول  تتمنى 
"مكتب  وتقول:  االجتماعي  ال�شمان  يف  ت�شرتك  اأن 
الكايف  العدد  فيه  يوجد  ال  فيه  اأعمل  الذي  التوظيف 
من املوظفني لدفع �شاحب العمل ال�شراكنا يف ال�شمان 
ال�شمان  اإىل  االن�شمام  يف  فكرت  لو  وحتى  االجتماعي 
االجتماعي ب�شفتي ال�شخ�شية )ا�شرتاك اختياري( فلن 
راتبي  واأن  خ�شو�شاً  اال�شرتاك  ر�شوم  ت�شديد  اأ�شتطيع 

قليل".

الإطار النقابي لل�صكرتريات
العامة  للنقابة  يتبعن  ال�شكرتريات  اأن  من  وبالرغم 
واجلزء  احلرة  واملهن  العامة  اخلدمات  يف  للعاملني 
االآخر منهن يتبع للنقابة العامة للعاملني يف اخلدمات 
اأن غالبية ال�شكرتريات اللواتي  اأننا وجدنا  اإال  ال�شحية 
بوجود  يعلمن  ال  التقرير،  هذا  اإعداد  اأثناء  لهن  و�شلنا 
النقابات املذكورة، بل اإن العديد منهن ا�شتكني من عدم 
على  وتعمل  حقوقهن  عن  تدافع  نقابة  اأو  جهة  وجود 
اأن  "اأعتقد  تقول:  فاإحداهن  احلقوق  بهذه  توعيتهن 
الدكتور الذي اأعمل يف عيادته لو وجد فتاة تر�شى براتب 
اأقل مما اأتقا�شى لطلب مني اأن اأترك العمل، فال توجد 
اأي جهة ت�شاعدين على املطالبة بحقوقي العمالية"، كما 
اأن اأخرى تقول: "اإن باقي املهن تتوافر الأع�شائها جهات 
ونقابات تتبنى مطالبهم وتعمل على اإيجاد فر�ض عمل 
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اأترك العمل يف املكتب  اأنني وعندما  اإال  للعاطلني منهم 
لن اأمتكن من اللجوء اإىل اأية جهة".

"لو توفرت اجلهة التي ت�شمن  وتقول �شكرترية اأخرى 
الدفاع عن حقوق ال�شكرتريات ملا وجدنا اأية م�شكلة تعاين 
اجلهات  هذه  مثل  وجود  اأن  وترى  ال�شكرتريات"،  منها 
ال�شكرترية  عمل  مع  التعامل  املجتمع  على  �شيحتم 
كمهنة حمرتمة ال تقل اأهمية عن باقي املهن االأخرى. 

مهنة  لي�شت  "ال�شكرترية  اأخرى  نظر  وجهة  ولبع�شهن 
فيه  تعمل  الذي  للمكان  تتبع  اإنها  بل  بذاتها  قائمة 
ال�شكرترية، فهناك من تعمل يف املكاتب وهناك من تعمل 
العام  القطاع  يف  تعمل  من  هناك  وكذلك  ال�شركات،  يف 
وما ي�شري على موظفي هذه االأماكن من قوانني ي�شري 

كذلك على ال�شكرترية التي تعمل يف نف�ض املكان".
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ا�صتنتاجات وتو�صيات :
يف ختام هذا التقرير نتقدم بالتو�شيات التالية:

لكي  االجتماعي  ال�شمان  قانون  تعديل  يف  االإ�شراع   .1
ال�شمان  يف  باأجر  العاملني  جميع  ب�شمول  ي�شمح 
االجتماعي ولي�ض املوؤ�ش�شات التي يعمل فيها خم�شة 

موظفني فاأكرث لي�شمل ال�شكرتريات.
ال�شكرتريات  لتوعية  العمالية  النقابات  دور  تفعيل   .2

بحقوقهن.
وزيادة  العمل  بوزارة  العمل  مفت�شي  اأعداد  زيادة   .3

القطاع  هذا  يف  العامالت  ظروف  ملتابعة  فعاليتهم 
احلقوق  من  االأدنى  احلد  على  ح�شولهن  و�شمان 
و�شاعات  لالأجور  االأدنى  احلد  حيث  من  العمالية 
من  وغريها  والر�شمية  ال�شنوية  واالإجازات  العمل 

احلقوق.
لتحليل  �شاملة  م�شحية  درا�شة  اإجراء  �شرورة   .4
الظروف االقت�شادية واالجتماعية واملهنية للعامالت 

والعاملني يف وظائف ال�شكرتاريا.


