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المقدمة:
لقد تمكنت البلدان العربية من تحقيق انجازات مشھودة في سبيل النھوض بالمرأة في شتى المجاالت،ولكن مازال
ھناك الكثيرمن النواقص والفجوات لبلوغ الصورة الفضلى لنھوضھا.فعلى مستوى تعليم االناث ،فرغم تزايد التحاق
االناث بالتعليم بكافة مستوياته في بعض الدول الدول العربية النفطية واالردن وتونس وفلسطين ولبنان ،ولكن نجد في
االتجاه االخر بعض الدول العربية مثل جيبوتي واليمن..الخ مازالت نسب تعليم االناث فيھا دون الطموح.
حيث ان مدى االنجاز الذي حققته بعض الدول العربية في مجال تعليم االناث كان اكبر بكثير من أفساح المجال
امام النساء في توظيف قدراتھن البشرية في مضمار النشاط االقتصادي والسياسي على وجه الخصوص.فرغم كل
الجھود التي بذلت من قبل الدول العربية للمضي قدما في زيادة نسبة مشاركتھا االقتصادية أال ان النتائج العملية تقر
بواقع ضعف تمكينھا في شتى المجاالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية.
ومما يجب تأكيده ھنا ان مصطلح التميكن االقتصادي للمرأة يعد من المصطلحات الحديثة التي بدأ شيوعھا في
المحافل الدولية وفي مختلف وسائل االعالم منذ تسعينات القرن الماضي ،الى أن ذلك اليعني وجود اجماع وفھم مشترك
واضح لما تعنيه ،األمر الذي قد يؤدي الى معاني مختلفة لھذا المصطلح .وغني عن القول أن تداعيات ذلك ستكون كبيرة
عندما ينتقل الموضوع من حيز الخطاب الى حيز التنفيذ الفعلي للسياسات والبرامج الھادفة الى النھوض بأوضاع المرأة
العربية .ومن ھنا جاءت الحاجة الى المزيد من الفھم لمھاية ھذا المفھوم والغاية منه وارتباط ذلك بالتنمية والنمو

االقتصادي ألي بلد عربي من خالل تقديم ھذه الورقة كجزء من فعاليات ھذه الندوة "واقع المرأة العربية فى التعليم و
التدريب التقني والمھني ودعم مشاركتھا فى النشاط االقتصادى" ،التي تنظمھا منظمة العمل العربية وبالتنسيق مع
وزارة العمل االردنية.
كما كان من المفيد عرض التجربة االردنية كنموذج لتطبيق مفھوم التمكين االقتصادي للمرأة كجزء من سياساتھا
وبرامجھا من خالل عرض ألھم انجازات وزارة العمل االردنية في ذلك.
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مفھوم مصطلح التمكين االقتصادي للمرأة:
بدأ مصطلح التمكين بالبروز في تسعينيات القرن العشرين من خالل الوثائق الدولية الخاصة بالمرأة والصادرة
عن ھيئة األمم المتحدة ،ثم انتشر انتشارا واسعا بين الھيئات واألفراد وتداولته ألسنة المعنيين بقضايا المرأة والتنمية .وقد
انقسمت ردود أفعال الناس تجاه ذلك المصطلح بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.
فالمؤيﱢدون ،يرون أن المصطلح يعني :إزالة كل العقبات والعوائق أمام وصول وحصول المرأة على حقوقھا
الطبيعية .ومن ثم فھو مصطلح منصف وعادل وال غبار عليه .والمتحفظون يُرجعون سبب تحفظھم إلى غموض
المصطلح وعدم وضوح معناه وأبعاده ،ومالبسات نشأته ،وما يع ﱢمق ذلك التحفظ ،تطبيقات المصطلح على أرض الواقع
وأثرھا على األسرة والمجتمع).(١
كما يرى المؤيدون أن مصطلح التمكين يخص األشخاص اللذين لم يكن لديھم القدرة في السابق أو االستطاعة
بسبب الظروف المحيطة أو اإلنكار أو الفشل ،وإن حاجتھم الى التمكين تنبثق من عدم قدرتھم كافراد أو كمجموعة من
الناس على تحقيق الطموح ليتمكنوا من استغالل كامل قدراتھم بسبب الحواجز المصطنعة التي أوج دھا أفراد أو
مجموعات أخرى في نفس المجتمع وھي تعبير عن ظاھره عدم المساواة الغير قابلة للجدل ،وحالة الفصل والتھميش.
ويرون ان قضية تمكين المرأة أصبحت جزءا من النقاش العام بيد انه تم إساءة تفسيره بطرق عديدة .وذلك عند
رؤية بعضھم بان ھذا المصطلح يقصد به تمكين المرأة لمقارعة الرجل بما في ذلك أزواجھن،ولذلك فان أي ذكر لھذا
المصطلح يولد دالالت عاطفية قوية تعبر عن نزعات عنف ثوري من نوع أو من آخر يعتقد بأنه سيتم تنظيمه ) أي
العنف( من قبل النساء ضد المؤسسات القائمة(٢).
وفي جانب أخر يؤكد المعارضون أن عددا من المصطلحات المثيرة للجدل يتم ترجمتھا في الوثائق الرسمية لألمم
المتحدة بشكل غير دقيق .مثل :مصطلح  ،Women Empowermentإلى "تمكين المرأة" ،وھي حسب وجھة نظرھم
ترجمة خاطئة ،تؤدى إلى تغيير المعنى والمضمون ،وتوجيه الفھم باتجاه مختلف تماما.في حين أن المرادف لكلمة تمكين
في اللغة االنجليزية ھو كلمة  ،Enablingوليس  ، Empoweringأما الترجمة الصحيحة لمصطلح Women
 Empowermentفھي" :استقواء المرأة" )فكلمة  Powerتعني قوة ،وكلمة  Empoweringتعني تقوية ،وكلمة
 Empowermentتعني استقواء(.و"استقواء المرأة  ،"Women Empowermentيعني تقوية المرأة لتتغلب على
الرجل في الصراع الذي يحكم العالقة بينھما(٣).
ومھما يكن فقد اتخذ مفھوم التمكين مؤخرا معاني أعمق وأوسع مما تعنية الكلمة المجردة خاصة مع تسارع
الوعي آلثار التھميش الواقع على بعض فئات المجتمع ومنھا المرأة العربية  .ويبدأ توجه التمكين بإدراك المرأة ذاتھا
وشعورھا بالسيطرة على حياتھا ،مما يؤدي إلى خلق وعي مجتمعي بالحقوق الفردية والجماعية وإمكان االنضمام إلى
 ( ١كاميليا حلمي محمد:في منشأة مفھوم مصطلح تمكين المرأة ،ورقة مقدمة في ورشة عمل دور المرأة في العمل الخيري والتطوعي ،الكويت ١٨-١٥:سبتمر٢٠١٢،
)،منشور على موقع :اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل(iicwc.org ،
 ( ٢كبير ماتو /قسم العلوم السياسية بجامعة ابوجا :تمكين المرأة في أفريقيا والعالم العربي /االستحقاقات والفرص والتحديات) ،منشور على موقع :رابطة مجالس
الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي( www.assecaa.org ،
 ( ٣كاميليTTا حلمTTي محمTTد:في منشTTأة مفھTTوم مصTTطلح تمكTTين المTTرأة ،ورقTTة مقدمTTة فTTي ورشTTة عمTTل دور المTTرأة فTTي العمTTل الخيTTري والتطTTوعي ،الكويTTت١٨-١٥:
سبتمر)، ٢٠١٢،منشور على موقع :اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل(iicwc.org ،
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مجموعات ضغط وحركات اجتماعية قادرة على تمثيل مصالحھن وتنتھي بتمثيل أكثر للنساء في مراكز صنع القرار
االقتصادي والسياسي (٤).فالتمكين باألساس ھو الوعي الذاتي للقدرات الكامنة وامتالك الوسائل واألدوات إلطالقھا
واالستفادة منھا.والتمكين ھو عملية منح الفرص األساسية للفئات المھمشة بكشل مباشر او غير مباشرة ،األمر الذي
يشمل عملية محاربة اي محاوالت لصد ھذه الفرص  .مع العلم أن توفر الفرص المتساوية للجميع ال يعني ضمان نتائج
متساوية للجميع ،حيث أن أفراد مختلفون يستفيدون بشكل متفاوت من الفرص المتساوية(٥) .
كما انه اخذ يشير بالعادة الى امكانية إعادة توزيع عالقات السلطة غير المتكافئة بين الرجال والنساء عبر زيادة
اعتماد المرأة على ذاتھا وتعزيز قدرتھا الداخلية من خالل عملية توعية وبناء للقدرات تؤدي الى مشاركة أكبر وقدرة
أكبر على صنع القرار وسيطرة أعظم وفي النھاية الى تغيير مجرى األمور.وبشTكل خTاص التمكTين االقتصTادي للمTرأة
يعنTTي انتشTTالھا مTTن العمTTل متTTدنى االجTTر وبعض الوقت الذي يمعن في غالب االحيان في إقامة الالمساواة بين
الجنسين.وبصورة اشمل ينظر الى المشاركة المجدية في منتديات صنع القرار)مثل منظمات اصحاب العمل والعمال
والنقابات( على انھا اساسية لتمكين المرأة(٦).
الغاية من التمكين االقتصادي للمرأة:
ان الغاية من التمكين االقتصادي للمرأة ھو المشاركة الفاعلة للمرأة في دوائر صنع القرار عن طريق توسيع
نطاق الفرص والخيارات والبدائل المتاحة لھا  .ثم ان المشاركة الفاعلة تستلزم تنمية المرأة نفسھا وتطوير قدراتھا
وإمكاناتھا لتمتلك عناصر القوة التي تمكنھا من إحداث التغيير في مجتمعھا  .وتكمن مصادر ھذه القوة في المعرفة والثقة
بالنفس وقدراتھا والعمل ضمن إطار الجماعة وليس العمل الفردي.
فالتمكين يعد اداة لمساعدة االفراد والفئات على إطالق قدراتھم االبداعية واإلنتاجية لتحقيق نمو وتطور مستدام
في ظروف معيشتھم.وبشكل أكثر وضوحا فإن التمكين يتجاوز أي تصور عن الديموقراطية وحقوق االنسان والمشاركة
ليشمل تمكين ھذه الفئات لفھم حقائق عن بيئتھم االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية وتمكنھم من أخذ الخطوات
الالزمة لتحسين ظروف معيشتھم(٧).
ومع شيوع استخدام مفھوم التمكين بدأ النظر للنساء برؤية إستراتيجية تنموية ،ترتكز على ضرورة مشاركة
المرأة في عملية التنمية بوصفھا عنصرا فاعال ومنتجا ال متلقيا للمساعدة في المجتمع ،ويولي بذلك أھمية خاصة
لضرورة تنظيم النساء ألنفسھن ليصبحن قوة سياسية فعالة إلحداث التغيير .أي أن مسؤولية تنمية قدرات النساء وجعلھن
مساھمات إيجابيات في عملية التنمية ال تقع على عاتق الدولة فقط ،بل يتحمل جزءاً كبيراً منھا النساء أنفسھن.
ولقد تبنت عدد من المنظمات االنمائية منھا منظمات غير حكومية ومنظمات تابعة لألمم المتحدة مبدأ التمكين
المرأة كھدف رئيسي في برامجھا،كذلك استحدث برنامج االمم المتحدة االنمائي برنامجا عن السياسات الخاصة بالمرأة
 ( ٤نبيل جعفر عبد الرضا و مروة عبد الرحيم :العالقة بين تمكين المرأة والتنمية البشرية )،منشورات الحوار المتمدن:ع، ٢٠١٥ / ٥ / ٤٧٩٦،٤ :
( http://www.ahewar.org
 ( ٥ھالة ايوب" :التمكين االقتصادي للمرأة العربية واقع وطموح"،ورقة معدة لمنظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة العمل ٢٠٠٧/٧/١١
 (٦منظمة العمل الدولية:ألفباء حقوق المرأة العاملة والمساواة بين الجنسين )،ط،(٢،٢٠١٤ص٥٠-٤٩
 (٧ھالة ايوب" :التمكين االقتصادي للمرأة العربية واقع وطموح"،معد لمنظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة العمل ٢٠٠٧/٧/١١
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والرجل في التنمية ھو منھاج عمل بكين  ١٩٩٥الذي يعد بمثابة اطارا عالميا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين
المرأة اذ يحتوي على جدول أعمال لتمكين المرأة بھدف التغلب على شتى العقبات وحث الحكومات والمجتمع الدولي
والمجتمع المدني ومنه المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على اتخاذ االجراءات الالزمة لذلك)،(٨حيث وضع
منھاج عمل بيجين ستة اھداف استراتيجية فيما يتعلق بالمرأة واالقتصاد وھي):(٩
 .١تعزيز حقوق المرأة االقتصادية واستقاللھا االقتصادي بما في ذلك حصولھا على فرص العمالة وظروف االستخدام
المالئمة والسيطرة على الموارد االقتصادية.
 .٢تسھيل سبل وصول المرأة على قدم المساواة الى الموارد والعمالة واالسواق والتجارة.
 .٣توفير الخدمات التجارية والتدريب وسبل الوصول الى االسواق والمعلومات والتكنولوجيا وبخاصة للمرأة المنخفضة
الدخل.
 .٤تعزيز القدرة االقتصادية والشبكات االقتصادية للمرأة
 .٥القضاء على التفرقة الوظيفية وجميع اشكال التمييز في العمل.
 .٦تعزيز المواءمة بين مسؤليات العمل واألسرة للنساء والرجال.
Tي الھTTدف الثالTTث مTTن األھTTداف اإلنمائيTTة ) (١٠بتعزي Tز المسTTاواة بTTين
وألھميTTة التركيTTز علTTى تمكTTين المTTرأة ُعنَِ T
الجنسين وتمكين المTرأة ،وأن الغاية المسندة لھذا الھدف ھي القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم االبتدائي
والثانوي ،في مدة ال تتجاوز عام  .٢٠١٥وقد ُعد الھدف الثالث عامالً رئيسا ً لتحقيق قائمة األھداف اإلنمائية لأللفية التي
تضمنت ثمانية أھداف و ١٨غاية و ٤٨مؤشرا.عند تحقق غاية الھدف الثالث من األھداف اإلنمائية لأللفية ،المتعلق
بالمساواة بين الجنسين في التعليم ،سيؤدي ذلك بشكل مباشر إلى تحقق التعليم االبتدائي الشامل )ھدف األلفية اإلنمائي
الثاني( .ومن شأن تحسين تعليم الفتيات أن يرفع درجة الوعي بين النساء من أجل االنتفاع بالخدمات الصحية ،وھذا يعني
إحداث تحسينات في صحة األمھات )ھدف األلفية اإلنمائية الخامس( وتخفيض احتماالت العدوى بفيروس ومرض
اإليدز)ھدف األلفية اإلنمائية السادس( .وارتفاع مستوى معارف النساء اللواتي يتحملن المسؤولية في رعاية األسرة
واألطفال سينعكس على تخفيض وفيات األطفال دون سن الخامسة )ھدف األلفية اإلنمائية الرابع( .وأن ارتفاع المستوى
التعليمي للمرأة يترافق عموما مع زيادة في إنتاجيتھا ودخلھا؛ أي تحسن في فرص استقاللھا االقتصادي .وھذا سيسھم في
تخفيف أعداد الفقراء ويخفض أيضا من معدالت سوء التغذية )ھدف األلفية اإلنمائية األول( .ومع ارتقاء مركز المرأة في
السلم الوظيفي ومشاركتھا في رسم الخطط والبرامج التنموية وتنفيذھا ،ستسھم في إدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على
البيئة )ھدف األلفية اإلنمائية السابع( .وعند انتقال المرأة إلى أعمال ومھن وقطاعات آخذه في التوسع ،سيؤدي ذلك إلى
عدم تأثر مشاركتھا االقتصادية سلبا بإجراءات تحرير التجارة من جانب ،ومن جانب آخر يكون اقتصاد الدولة قويا
( ٨خليل نعيمات،تميكن المرأة،منشور على موقع االلكتروني لمكتبة ميبيmaktabatmepi.org:
( ٩وثيقة منھاج بيجين،فصل المرأة واالقتصاد ،ص ، ٩٧ -٨٠منشور على الموقع االلكترونيhttp://maktabatmepi.org:
 (١٠بنيت اھداف االنمائية األلفية على إعالن األمم المتحدة لأللفية الموقع علية في شھر ايلول  ٢٠٠٠في قمة األمم المتحدة لاللفية ،وھي تحدد برنامجا طموحا يقضي
بخفض معدالت الفقر الى النصف في العالم بحلول عام ،٢٠١٥وھي ثمانية اھداف:القضاء على الفقر المدقع والجوع،تعميم التعليم االبتدائي،تعزيز المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة،تخفيض معدل وفيات االطفال،تحسين الصحة النفسانية،مفكافحة فيروس نقص المناعة وغيره من االمراض،كفالة االستدامة البيئية،وإقامة شراكة عالمية
من أجل التنمية،انظر :منظمة العمل الدولية :ألفباء حقوق المرأة العاملة والمساواة بين الجنسين، ٢٠١٤،ط ، ٢ص٣٩
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معتمدا على رأس المال البشري ،ويمتلك ھيكل صادرات متنوعا ً ومن ثم يكون قادراً على المنافسة في األسواق العالمية؛
أي يمكن القول إنه بشكل غير مباشر سيتحقق ھدف األلفية اإلنمائية الثامن ،تطوير شراكة عالمية شاملة من أجل
التنمية(١١).
وعلى الرغم من المكتسبات الملحوظة التي حققتھا المرأة في العالم،يستمر وجود ثغرات ھامة بين النساء
والرجال في سوق العمل ،فمشاركة المرأة في القوى العاملة التزال أقل احتماال من مشاركة الرجل.وفي عام ٢٠١٥
يوجد في القوى العاملة نحو  %٥٠من النساء في سن العمل) ١٥سنة فأكثر(،بالمقارنة بنسبة  %٧٧من الرجال.فعلى
الرغم من التقدم الذي حققته المرأة في مجال التعليم ،فإنھا تواجه انتقاال أكبر صعوبة الى العمل بأجر وھي تحصل على
دخل أقل من الرجل.وعلى المستوى العالمي تقل نسبة ما تكسبة النساء ب  ٢٤في المائة عما يكتسبة الرجال .وتوجد أكبر
الفوارق في جنوب اسيا) (%٣٣وأفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى). (%٣٠وبذلك تبقى مشاركة المرأة في القوى
العاملة منخفضة بشكل خاص في غرب أسيا وشمال أفريقيا وجنوب اسيا حيث يترواح معدل مشاركة المرأة بين ربع
وثلث معدل مشاركة الرجل(١٢).
ومما يجدر بنا تأكيده في ھذا المقام أن ھدف األلفية اإلنمائية الثالث قد تعرض إلى الكثير من االنتقاد وذلك ألنه
يحمل وعدا بإحراز تقدم باتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،غير أن الغاية المسندة إليه أغفلت حقيقة أنه
ال يمكن تحقيق المساواة بين الجنسين دون تمكين المرأة في جميع مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
وفي الواقع أظھرت تجارب عديدة أن المساواة بين الجنسين في التعليم ال تؤدي بالضرورة إلى تمكين اقتصادي وسياسي
للمرأة .فربما ال تنضم المرأة إلى القوى العاملة ويعود سبب ذلك في كثير من األحيان إلى عدم تمكنھا(١٣).
وقد جاء ذلك متماشيا مع ما ورد في تقرير االھداف االنمائية لأللفية لعام ،(١٤)٢٠١٥حيث أكد التقرير انه عند
تقويمه لالسباب االساسية لعدم المساواة بين النساء والرجال)، (١٥بقولة " :لبلوغ تعميم تفعيل المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة ،فإن من األھمية القصوى أن نعالج المجاالت الرئيسية لعدم المساواة بين الجنسين،بما في ذلك التمييز
الجنساني على مستوى القانون وعلى المستوى العملي،والعنف ضد المرأة ،وعدم المساواة بين الرجال والنساء في
الفرص في سوق العمل .وعدم المساواة في تقسيم الرعاية المقدمة بال أجر والعمل المنزلي غير المأجور،وقلة سيطرة
النساء على األصول والممتلكات ،وعدم مشاركة المرأة على قدم المساواة في اتخاذ القرار على المستويين الخاص
والعام.وينبغي أدارج المنظورات الجنسانية بصورة كاملة في جميع أھداف خطة التنمية لما بعد ."٢٠١٥
كيف يمكن تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة:
 (١١نبيل جعفر عبد الرضا و مروة عبد الرحيم :العالقة بين تمكين المرأة والتنمية البشرية )،منشورات الحوار المتمدن:ع، ٢٠١٥ / ٥ / ٤٧٩٦،٤ :
( http://www.ahewar.org
(١٢ھيئة االمم المتحدة،تقرير االھداف االنمائية لأللفية ،٢٠١٥الھدف الثالث:تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.ص٣١؛وانظر:ھيئة االمم المتحدة وجامعة الدول
العربية،التقرير العربي لألھداف االنمائية لاللفية/مواجھة التحديات ونظرة لما بعد عام )،٢٠١٥بيروت:االسكوا،(٢٠١٣،ص١٠-٩
 ( ١٣نبيل جعفر عبد الرضا و مروة عبد الرحيم :العالقة بين تمكين المرأة والتنمية البشرية )،منشورات الحوار المتمدن:ع، ٢٠١٥ / ٥ / ٤٧٩٦،٤ :
( http://www.ahewar.org؛ وانظر :وانظر:ھيئة االمم المتحدة وجامعة الدول العربية،التقرير العربي لألھداف االنمائية لاللفية/مواجھة التحديات ونظرة لما بعد
عام )،٢٠١٥بيروت:االسكوا،(٢٠١٣،ص٩
( ١٤الصادر عن ھيئة االمم المتحدة،نيويورك.٢٠١٥،
( ١٥عند حديثة عن الھدف الثالث:تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،ص.١٣
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في البداية قبل الحديث عن اھم اآلليات لتحقيق لتحقيق عملية التمكين االقتصادي للمرأة البد من التأكيد بإن عملية
التمكين تتكون من ثالثة معطيات ھي :-الموارد  Resources:-كالتعليم والعمل وتعد عناصر التمكين ،أي أن وجودھا
ضروري؛ فبدونھا ال يمكن التحدث عن عملية التمكين.والعامل البشري  Human Agent:-وھو المرأة في ھذه الحالة
التي ھي محور عملية التمكين ،من خاللھا تتم عملية االختيار واتخاذ القرارات.والنتائج أو اإلنجازاتOutcomes´-
or-Achievements:التي تتمثل في المكاسب االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي تجنيھا المرأة .وھي بمثابةالمؤشرات التي يمكن على أساسھا قياس مدى نجاح عملية التمكين.
إن توجه تمكين المرأة ھو ليس عملية مباشرة وتلقائية ،وإنما ھو عملية ذات جوانب متعددة يتطلب التغيير فيھا
أمداً طويالً ،فإن المرأة بحاجة إلى خدمات إدارية ومھنية فضال عن الخدمات التنموية األخرى لتعزيز تمكينھا في جميع
جوانب الحياة  (١٦ ).ولكننا في ھذا المقام سنركز على ثالثة آليات رئيسة تساھم في احداث عملية التميكن االقتصادي
للمرأة وھي:
اوال :زيادة الفرص االقتصادية المتاحة للمرأة -:
يقصد بذلك توسيع ميادين عمل النساء  .بمعنى جعل األسواق مكانا لنجاح المرأة على مستوى السياسات،
وتمكين المرأة من المنافسة بقوة في األسواق على صعيد القدرة على تحديد الخيارات والقرارات والموارد اإلستراتيجية
أو بعبارة أخرى على صعيد القدرة على تحديد األھداف والعمل من أجل بلوغھا وتحقيقھا ،إذ يشكل عامل القدرة البشرية
المفھوم الجوھري لعملية التنمية .فال تبقى الفرص االقتصادية المتوافرة للمرأة أقل من قدرتھا ،بل تتناسب مع تلك
القدرات وتدعمھا لما فيه مصلحة الجميع.
إن من شأن أسواق العمل تعزيز تمكين المرأة أو تعزيز الفوارق االجتماعية .فكثيرا من األحيان يتم تحديد
الوظائف المختلفة بوصفھا حكرا أما على الذكور أو على اإلناث .وغالبا ما يقود ذلك إلى زيادة الطلب على النساء في
الوظائف متدنية األجور التي ال تتطلب الكثير من المھارات  .ومن ثم حصر النساء في سوق العمل عند حدود معينة دون
فتح المجال أمامھن لزيادة فرص تنمية القدرات واإلمكانات التي تمكنھن وتخرجھن من براثن الفقر المزمن.
ومن تدابير زيادة الفرص االقتصادية المتاحة للمرأة التدريب المھني ،الذي يقصد به كناية عن نشاطات ُمعدَة
لتوفير المھارات ،والمعارف ،والقدرات ،والمواقف الضرورية للعمل في مھنة محددة أو مجموعة مھن مترابطة  ،في
أي حقل من حقول النشاط االقتصادي.ويمكن أن يشمل -:
أ -تعلTTTTTيم الرجTTTTTال والنسTTTTTاء وتشجيع كال الجنسين على أداء دور متساو في تغيير المواقف التقليدية.
ب -توسTTTيع نطTTTاق التTTTدريب إلى أبعد من القطاعات التقليدية )الفنون المنزلية ،التطريز والخياطة ،الطھي،عمل
الرعاية،السكرتارية...إلخ(.
ت -توفير الوصول المتساوي للفتيات والنساء إلى جميع قنوات العمل والتدريب المھني لشتى أنواع المھن وتوفير مزيد
من التدريب للحرص على التنمية والتقدم الذاتي.
 ( ١٦نبيل جعفر عبد الرضا و مروة عبد الرحيم :العالقة بين تمكين المرأة والتنمية البشرية )،منشورات ا لحوار المتمدن:ع، ٢٠١٥ / ٥ / ٤٧٩٦،٤ :
( http://www.ahewar.org
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ثانيا -توفير ظروف عمل الئقة-:
ال تكفي زيادة الفرص االقتصادية المتاحة للمرأة وحدھا لتمكينھا ،إذ أن المكاسب التي من الممكن أن تحققھا من
زيادة تلك الفرص تَعد قاصرة وغير كافية الستثمار ما تملكه المرأة من طاقات وقدرات ھائلة .مالم يتواكب ذلك مع
ظروف عمل تكفل لھا الحرية واألمان والكرامة البشرية ،ويتحقق ذلك من خالل:
 توسيع نطاق الحماية االجتماعية:تشكل المعاشات التقاعدية والحماية من البطالة وحماية االمومة ثالث مجاالت سياساتية في المنطقة العربية.حيث
اعتمد االردن على سبيل المثال عام  ٢٠١٠نظام تأمين االمومة ،حيث نقل ھذا النظام مسؤولية تمويل رواتب النساء
خالل اجازة االمومة من أصحاب العمل الفرديين الى التأمين األجتماعي.
 خدمات الرعاية االجتماعية)كالحضانات(-:من المسلم به أن وضع خدمات رعاية اجتماعية جيدة وموثوق بھا ومتيسرة التكلفة تساعدة المرأة على التوفيق
بين مقتضيات قيامھا بوظيفتين :وظيفة االمومة ووظيفة العمل لمصلحة صاحب عمل)،(١٧ولتحقيق ذلك كان ال بد من
حمايتھا قانونيا من خالل منحھا اجازة امومة قبل وبعد الوضع وحماية اجرھا خالل ھذه الفترة وكفالة حق عودتھا الى
مكان عملھا وحظر انھاء استخدامھا خالل فترة حملھا...الخ(١٨).
ثم أن رعاية األطفال بصورة خاصة رعاية جيدة تعود بفوائد خارجية عديدة على المجتمع وأصحاب العمل
والعمال وأسرھم .إذ تؤدي إلى تحسين فرص النساء في الحصول على وظيفة ،و تساعد بمنع استمرار أوجه انعدام
المساواة االجتماعية والفقر المتوارث عبر األجيال ،و تتيح لألطفال انطالقة أقوى ،وتزيد اإليرادات الضريبية بسبب
زيادة دخل الوالدين ،و تسھل سير أسواق العمل على نحو سلس وفعال من خالل االستخدام الكامل الستثمارات المجتمع
المتنامية في تعليم المرأة.
-

مرونة وقت العمل-:
تمثل أحد المشتقات الحديثة للعمل في المنزل ،وھي طريقة مرنة لتنظيم العمل باستخدام تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت بحيث ال يحتاج العامل إلى الحضور جسديا في مكان اإلنتاج الرئيس .وھي إحدى التدابير المھمة األخرى
التي تسھل للعامالت االضطالع بمسؤولياتھن األسرية ،من خالل التركيز على النتائج المنجزة بدال من ساعات العمل،
أو األفكار المتعلقة بكيف ومتى وأين يعمل الموظف.وبتمكين األفراد من تكييف أوقات عملھم بمرونة للوفاء بااللتزامات
المنزلية الضرورية ،سيعود ذلك بالفائدة على العمال وأماكن عملھم وعلى المجتمع برمته .إذ يترتب على ذلك الحد من
التغيب وزيادة القدرة على جذب العمال ذوي المھارات واستبقائھم وإدخال تحسينات على اإلنتاجية وإدارة الوقت.
ثالثا -رفع نسبة مساھمة المرأة في مواقع صنع القرار ورسم السياسات االقتصادية-:

 (١٧البنك الدولي،تقرير عن التنمية لعام ،٢٠١٣منشورة على الموقع االلكتروني، www.worldbank.org :ص٣٠
( ١٨لمزيد من التفاصيل عن حماية االمومة انظر:يوسف الياس:حقوق المرأة في العمل بالدول العربية من الحماية الى المساواة)،تونس:المركز العربي الدارة العمل
والتفتيش،(،ص١٩٢-١٢٥
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أن لذلك أثر كبير على تمكين المرأة على مستوى المجتمع:إذ أن فعالية مشاركتھا تتيح لھا الفرصة للتأثير في
القرارات المتخذة لصالحھا ويكبر احتمال تحقيق ھذه النتيجة عند حضور عدد كبير من النساء .وأكد تقرير التنمية
البشرية لعام  ،٢٠١١إن السماح للمرأة بالمشاركة في رسم سياسات البلد ولو بدور محدود يغير المفاھيم االجتماعية عن
قدرة المرأة على اتخاذ القرار ،ويشجع اتخاذ مبادرات أخرى وإنشاء جمعيات تعاونية للنساء ،تتيح للمرأة مزيدا من
الفرص لمزاولة أعمال خارج المنزل.
فضال عن ذلك فإن امتالك المرأة القدرة على اتخاذ القرار يؤثر في قدرتھا على بناء رأس مالھا البشري،
واالستفادة من الفرص االقتصادية .ويمكن أن يؤدي تمكين المرأة بوصفھا طرفا فاعال في المجالين االقتصادي والسياسي
إلى تغيير االختيارات الخاصة بالسياسات ،وتحسين مستوى تمثيل المؤسسات لعدد كبير من األصوات .ففي العديد من
البلدان الغنية أدت زيادة تمثيل المرأة في القيادة السياسية إلى زيادة مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي ،وإعادة تشكيل
الرأي العام االجتماعي فيما يتعلق بإيجاد توازن بين العمل والحياة األسرية بشكل عام ،وسن تشريعات عمالية أكثر
مراعاة لظروف األسرة(١٩).

 ( ١٩نبيل جعفر عبد الرضا و مروة عبد الرحيم  :أھداف التمكين االقتصادي للمرأة )،منشورات الحوار المتمدن:ع، ٢٠١٥ / ٥ / ٤٨٠٦،١٤ :
( http://www.ahewar.org
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تحديات تمكين المرأة اقتصاديا:
يمكن تلخيص أھم التحديات في مجال تمكين المرأة كالتالي:
 .١التحTTدي المفھTTومي :ونقصد به السعي للتوصل الى اجماع وفھم مشترك بين كافة األطراف ذات العالقة بموضوع
النھوض بالمرأة في عالمنا العربي حول مفاھيم الفجوة في النوع االجتماعي ومحتوى التمكين واساليبه ومؤشراته .ويتطلب
ذلك تحقيق انسجام وتكامل بين مختلف المصطلحات المستخدمة في ھذا المجال على الصعيد القطري واالقليمي بصورة
تكفل توفر معايير واضحة لقياس االشكالية .التحدي المفھومي يعني ايضا أن يتم التوعية بأھمية التصدي للفجوة في النوع
االجتماعي بوصفھا مطلبا اساسيا من حقوق االنسان وركيزة اساسية للمسيرة التنموية في كل بلد.
 .٢التحدي المعلوماتي :ونقصد به جمع وتحديث ونشر المعلومات واالحصاءات المتعلقة بفجوة النوع االجتماعي في كل
بلد بصورة منتظمة في اطار من الرقابة االجتماعية التي تضمن الشفافية والنزاھة في توفير ھذه المعلومات .ومن أجل
تعميق الفائدة من البيانات واالحصاءات فان االتفاق على مؤشرات رصد الفجوة ونتائج التمكين يجب أن يكون محصلة
لحوار اجتماعي تدعمه كفاءات علمية متخصصة وأن يتسع نطاق تغطية تلك المؤشرات ليشمل مؤشرات أداء ونتائج
البرامج والسياسات الموجھة للنھوض بأوضاع المرأة.
 .٣التحدي السياسي :وھو يشمل طائفة واسعة من التحديات المترابطة مع بعضھا البعض مثل عملية صياغة سياسات
واستراتيجيات تمكين المرأة )وادماج تلك السياسات في كافة استراتيجيات التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية(،
واألطر المؤسسية المنفذة لھا ،والتكامل مع مؤسسات التمثيل الديمقراطي في كل بلد .وھو يشمل أيضا على مقاربة شاملة
لقضايا المرأة قائمة على الحقوق والحماية االجتماعية(٢٠) .
 .٤التحدي االجتماعي المتمثل بالتقاسم الغير متكافئ في المسؤوليات العائلية بين الرجTل والمTرأة:حيث يتوقع من النساء
وعلى درجات متفاوته أن يأخذن على عاتقھن القسم االكبر من رعاية االطفال والمسؤوليات األسرية (٢١).ومرجع ذلك
 ( ٢٠محمد ديتو:مالحظات موجزة حول أھم التحديات التي تواجه تمكين المرأة في العالم العربي،ورقة قدمت ضمن الورشة االولى لمؤتمر قضايا المرأة وتحديات
العصر"نحو وثيقة عربية لحقوق المرأة"/ورشة الحقوق االقتصادية للمرأة العربية)،المنامة،البحرين:البرلمان العربي ومجلسا الشورى والنواب لمملكة البحرين٢٢-٢٠،
تشرين الثاني  .(٢٠١٣منشورة على موقع مجلس الشورى لدولة البحرينwww.shura.bh:
(٢١منظمة العمل الدولية،األجتماع االقليمي األفريقي الثاني عش)،جوھانسبرغ،جنوب افريقيا ١٤-١١:تشرين االول .(٢٠١١
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اساسا الى الصورة النمطية للدور االجتماعي أو المنزلة االجتماعية للمرأة في المجتمعات العربية ،ھذه الصورة التي تتمثل
في جانب أساسي منھا في قصر وظيفة المرأة في المجتمع على ما تؤدية من أعمال في نطاق اسرتھا .وھذه الصورة للدور
االجتماعي للمرأة تؤدي كنتيجة حتمية الى استبعادھا بقدر أو بآخر من سوق العمل الذي يظل حكرا على الذكور،مما ينعكس
على نسبة مشاركتھا في سوق العمل(٢٢).
فرغم ان كثير من الرجال يقرون بأن العمل ھو حق للمرأة ،إال أنھم يؤكدون ان ھذا الحق يجب ان ال يكون على
حساب ابتزاز الرجل على المكانة التاريخية له في األسرة والمتوارثة في المجتمع الشرقي،ولئن يبدي الرجال بشكل عام
رضا عن اندماج النساء في مشاريع تنموية ،لكن ذلك مشروط في الغالب بان ال يجعل ذلك منھن مساھمات رئيسيات في
التقرير في شؤون االسرة،وكلما زاد المردود المالي للنساء ،يصبح الرجال أكثر ايجابية اتجاه عمل المرأة ومشاركتھا في
الحياة العامة(٢٣).
 .٥ضعف المھارات التي تمتلكھا النساء :من المعتقد ان من جملة التحديات التي تواجھھا المرأة العربية ترتبط بشكل أو
بآخر بمستوى تعليمھا وما تخصل عليه من فرص تدريبية تؤھلھا لدخول سوق العمل وتزودھا بالمھارات الجديدة التي
يتطلبھا سوق اقتصاد المعرفة،إن غياب المھارات الالزمة ھي من العوائق األخرى التي تواجه المرأة في عملية التمكين
االقتصادي ،ويزداد االمر تعقيدا على المرأة في ظل نقص خبراتھا التقنية،فقدراتھا الضعيفة على التعامل مع تكنلوجيا
االتصال والمعلومات الجديدة تعتبر من التحديات المھمة التي تواجه المرأة العربية ،فاألمية األن ليست مجرد فقدان القدرة
على القراءة والكتابة ،ولكن األھم األمية التقنية بما تحملة من غياب لفاعلية المرأة العربية في التعامل مع عناصر القوة
ومحدداتھا في مجتمع المعلومات ).(٢٤
ثم انه في الغالب في المنطقة العربية ما تكون مسئولية العناية بالطفل السبب الرئيسي لضعف مشاركة المرأة في
برامج التدريب على المھارات  ،والتي تعتبر حاسمة فيما يتعلق ببناء القدرات اإلدارية الالزمة للمرأة التي تمكنھا من إدارة
مشاريع خاصة بھا .فضال عن أن التدريب الموجه للمرأة يركز عادة على " المھارات التقليدية" في مجال التربيط والصبغ،
وصنع السالل الخ .والسوق مشبع بھذه المھارات.
وھنا ال بد من التأكيد ان ضعف القدرات التنافسية للمرأة سيؤدي حتما الى ان يدفع بھا الى قبول العمل في جميع
أنواع االستخدام الھش،والى أن يتركز أستخدامھا بنسب عالية في منشآت األقتصاد الغير منظم وقبولھا العمل بشروط
وظروف عمل أدنى من تلك التي يحددھا القانون،وبذلك فھي تكون غير قادرة على ممارسة حقھا في العمل بفعالية،وعلى
قدر من التكافؤ مع الرجال بسبب ضعف مھاراتھا التي يتطلبھا سوق العمل(٢٥).
 .٦نقص في ملكية الموارد االقتصادية والتحكم بھا  :وتعرف سيطرة المرأة على الموارد االقتصادية بأنھا مدى إمكانية
/نفاذية المرأة في /الى الوصول الى الثروات االقتصادية المادية )أجور،قروض،رؤوس اموال(...،والثروات العينية
(٢٢يوسف الياس:حقوق المرأة في العمل بالدول العربية من الحماية الى المساواة)،تونس:المركز العربي إلدارة العملووالتشغيل،(٢٠١٤،ص٢١-١٨
 ( ٢٣ريم الجابي واخرون،المرأة الريفية والتنمية المحلية/دراسة اقليمية تحليلية وتقييمة في تونس وفلسطين واالردن)،تونس:مركز المرأة العربية للتدريب
والبحوث/كوثر،( 2013،ص٥٣
 ( ٢٤ميثاء سالم الشامسي،المرأة العربية /الفرص والتحديات،اجتماع حول األبعاد السكانية في عملية التنمية في شرم الشيخ خالل الفترة  ١٩-١٧كانون االول
،٢٠٠٣منشورات االسكوا/اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا، ٢٠٠٣،ص١٥-١٤؛وانظر :ريم الجابي واخرون،المرأة الريفية والتنمية المحلية/دراسة اقليمية
تحليلية وتقييمة في تونس وفلسطين واالردن)،تونس:مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث/كوثر،( 2013،ص٥٦-٥٥
 ( ٢٥يوسف الياس:حقوق المرأة في العمل بالدول العربية من الحماية الى المساواة )،تونس:المركز العربي إلدارة العمل والتشغيل،(٢٠١٤،ص٢٥٩
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)أراضي ،عقارات،وسائل نقل (...ومدى قدرتھا على التحكم بتلك الثروات ألطول فترة زمنية ممكنة ،ومدى تملكھا
لألدوات والوسائل االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تؤمن لھا تلك النفاذية ،وذلك التحكم،وبھذا المعنى ترتبط
السيطرة على الموارد االقتصادية ببنية وھيكل االقتصاد الكلي،وبالدور الوظيفي للمرأة فيه،كما ترتبط ايضا بالبنية القاونية
والتشريعية الناظمة لشروط وظروف العمل والتملك ،وترتبط بدرجة مماثلة بنظام القيم االجتماعية السائد .وبذلك تعتبر
ملكية وسائل االنتاج ورأس المال والسيطرة على الموارد من أھم المؤشرات الدالة على مكانة المرأة اجتماعيا وقوتھا
اقتصاديا.
وفيما يتعلق باالنظمة االقتصادية للدول العربية فقد افرزت شروط سيطرة ضعيفة على الموارد االقتصادية
بالنسبة للمرأة،ولم يحقق للمرأة عدالة في تلك السيطرة،فقد تم اقصاء المرأة عن إدارة موارد االقتصاد،في الوقت الذي
تستخدم ھي ذاتھا كعنصر في إدارة ھذه الموارد وكانت النتيجة الموضوعية لفقدان السيطرة على الموارد االقتصادية .
) .(٢٦وقد برزت في العقد األخير مؤسسات التمويل األصغر والتي شكلت خطوة ھامة نحو مليء فراغ فجوة التمويل
للفقراء بصفة عامة والمرأة الفقيرة بصفة خاصة ،ولكن وبالرغم من أن اإلقراض األصغر قد حقق نجاحا ملموسا خالل
األعوام الماضية ،إال أن االحتياجات سواء من قبل المرأة أو الرجل في أجزاء كثيرة من الدول العربية الزالت كبيرة.
 .٧ضعف البنية التحتية والخدمات:
يؤدي ضعف البنية التحتية الى محدودية وندرة فرص النشاط االقتصادي ،مما يترتب عليه عدم اقتحام المرأة الميدان
االقتصادي(٢٧).إن التنمية الضعيفة للطرق وغياب وسائل النقل تؤثر على كل من الرجال والنساء الراغبين في العمل،
ولكن عند االطالع عندما يتم التركيز على آثر البنية التحتية الضعيفة بحسب النوع االجتماعي ،فنالحظ إن األمر يختلف فيما
يتعلق بتأثيرھا على كل من الرجل والمرأة ودخولھم من أنشطتھم االقتصادية المختلفة .فالمرأة التي تعيش في مجتمع يعاني
من بنية تحتية ضعيفة ) النقل ،المياه ،والصرف الصحي والطاقة( تتضرر أكثر ،حيث بينت الدراسات كيف أن العبء
الزمني للمرأة يتأثر عندما ال تتوفر أنظمة نقل كافية.
 .٨محدودية األسواق
تشير الدراسات أن المرأة صاحبة المشاريع الصغيرة عادة ما تشتكي من ضعف الطلب على منتجاتھا .وھناك
عوامل عديدة التي تحد من قدرة المرأة على الوصول إلى األسواق .وكما اشرنا سلفا فان المرأة تعاني من قيود على حركتھا
بشكل كبير بسبب العديد من العوامل المتصلة أما بمسئوليتھا األسرية أو بسبب الممارسات الثقافية ،فالمرأة التي يتوفر له
حرية التنقل ال تمتلك المعلومات الخاصة بالسوق عن المنتجات والمدخالت ،وبالتالي تعتمد على الوسطاء اللذين يشترون

(٢٦ريم الجابي واخرون،المرأة الريفية والتنمية المحلية/دراسة اقليمية تحليلية وتقييمة في تونس وفلسطين واالردن)،تونس:مركز المرأة العربية للتدريب
والبحوث/كوثر،( 2013،ص٤٣-٣٩
 ( ٢٧ريم الجابي واخرون،المرأة الريفية والتنمية المحلية/دراسة اقليمية تحليلية وتقييمة في تونس وفلسطين واالردن)،تونس:مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث/كوثر،
،(٢٠١٣ص٥٢
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منتجاتھا بأسعار اقل من سعر السوق .وكون المرأة تنتج بكميات قليلة ،فإنتاجھا محصور على سوق القرية المحلي الذي ھو
في األصل مشبع بھذا النوع من المنتجات والخدمات(٢٨).

وزارة العمل األردنية نموذجا لتمكين المرأة اقتصاديا
واقع التمكين االقتصادي للمرأة في االردن):(٢٩
اعتبرت دائرة االحصاءات العامة في االردن،الجھة الرسمية المخولة باصدار بيانات عن االردن،ان مفھوم التمكين
االقتصادي ھو توفير فرصة أكبر للمرأة للوصول إلى الموارد والتحكم بھا واالرتقاء بواقعھا لمعرفة حقوقھا وواجباتھا
وزيادة وصولھا للوظائف وتعزيز قدرتھا في اتخاذ القرارات ،حيث تقوم المرأة بدورھا الطبيعي جنبا ً إلى جنب مع الرجل
األمر الذي يدعو إلى تعزيز البيئة المالئمة لكي تكون أفضل فاعلية في المجتمع لتحسين وتعزيز الوضع المعيشي
واالقتصادي لھا من خالل تسھيل وصولھا إلى الموارد االقتصادية وصقل مھاراتھا وقدراتھا وصوالً إلى تمكينھا لتأخذ
دورھا في تحقيق التنمية والبناء.
إن معدل المشاركة االقتصادية والذي يتسم بالضعف في سوق العمل األردني،والذي لم تتجاوز  %١٢،٦لعام
 ،٢٠١٣ال يعكس بأي حال من األحوال أي درجة من درجات تمكين المرأة اقتصاديا ،حيث أن التمكين مفھوم أشمل وأوسع
األمر الذي يؤكد انفصال مؤشر مشاركة المرأة اقتصاديًا عن قضية التمكين مما يوجد حاجة إلى وضع مؤشرات تقيس
التمكين االقتصادي  ،فتمكين المرأة اقتصاديا يعني التحكم والوصول إلى الموارد االقتصادية كالرجال وخاصة في تملك
األراضي والشقق وامتالك الرصيد المالي وحتى االستفادة من فرص التعليم .
ان القوانين األردنية ال تقيد استمالك المرأة لألرض حيث تشير البيانات والتي تم الحصول عليھا من دائرة األراضي
والمساحة لعام  ٢٠١٤إلى أن حوالي %٢١من مالكي األراضي ھم من النساء في مقابل  %٧٣،٨ذكور  ،وحوالي ربع
مالكي الشقق من النساء اي بنسبة  %٢٥،٥مقابل  %٦٩،٥ذكور  .كما تتيح القوانين تسجيل األراضي بصورة مشتركة
باسم الزوجين للمرأة تلقائيا ً باالحتفاظ بملكية جزء من ھذه الممتلكات حيث بلغت الملكية المشتركة لألراضي والشقق
) %٤٫٨و (%٤٫٩على التوالي.

 ( ٢٨كبير ماتو /قسم العلوم السياسية بجامعة ابوجا :تمكين المرأة في أفريقيا والعالم العربي /االستحقاقات والفرص والتحديات) ،منشور على موقع :رابطة مجالس الشيوخ
والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي( www.assecaa.org ،
( ٢٩استندت الباحثة في ھذا الجزء من الورقة على دراسة :لما ھشام المتولي :المرأة والرجل في سوق العمل األردني" /صورة احصائية") ،عمان:دائرة االحصاءات العامة
،مديريه االحصاءات السكانية واالجتماعية ،قسم النوع االجتماعي .( ٢٠١٥،
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و على الرغم من تمتع المرأة بحقوق متساوية في تسجيل األرض باسمھا فرديا ً أو بشكل مشترك مع زوجھا اال
انه النسبة المئوية لصاحبات األراضي من اإلناث ومساحة األراضي التي تمتلكھا المرأة ال تزال منخفضة ويعود ھذا لعدد
من العوامل أولھا معظم األراضي التي تمتلكھا المرأة تنقل لھا عن طريق الميراث ،حيث يتم تحديد حصص الميراث وفقا
لقانون األحوال الشخصية لكن تلعب العادات االجتماعيه دور سلبي في تمكين المرأة حيث تؤدي الى اختالل النوع
االجتماعي وميالنه نحو تحكم الرجل في الموارد االقتصاديه ومن حيث الضغوطات االجتماعيه التي تواجھھا المرأة مثل
التنازل عن حصتھا في الميراث وغيرھا.
كما تشير البيانات أن  %٤٣،٦من مجموع مالكي األوراق المالية في عام  ٢٠١٤ھم نساء مقابل  ٥٦،٤للذكور،
وعلى الرغم من ذلك فأن القيمة االجمالية لألوراق المالية التي تمتلكھا النساء منخفضة مقارنة مع الرجال حيث بلغت للنساء
 %٢٠٫٩مقابل  %٧٩،١للذكور ،وتمثل ھذه النسبة حوالي خمس القيمة االجمالية لألوراق المالية.
ويشكل الحصول على قروض ائتمانية العقبة الرئيسية أمام االبتداء بمشروع أو التوسع به ،كما أدت التحديات التي
تواجھھا المرأة في الحصول على قرض من المصادر المالية الرسمية للجوء إلى القروض الصغيرة كأفضل خيار ثان وھذا
يعني أن كثير من المستثمرات أو صاحبات األعمال سيتجھن إلى القروض الميكروية باعتبار ذلك أفضل لھن.
ويبين الشكل ) (١التوزيع النسبي لعدد القروض )الميكروية( الممنوحة والقيمة اإلجمالية لھا حسب جنس المقترض
لألعوام  .٢٠٠٨،٢٠١٣ويالحظ من الشكل ارتفاع في نسبه النساء المقترضات من عام  ٢٠١٣-٢٠٠٨بحيث حصلن على
حوالي أكثر من ثلثي القروض وبنسبة بلغت  %٧٦من إجمالي القروض الممنوحة لعام ، ٢٠١٣اال ان قيمة القروض
االجمالية لإلناث انخفضت لتصل الى  %٤٤٫١من إجمالي قيمة القروض الممنوحة في عام .٢٠١٣
الشكل)(١التوزيع النسبي لعدد القروض )الميكروية( الممنوحة والقيمة اإلجمالية لھا حسب جنس المقترض )-٢٠٠٨
(٢٠١٣
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والبد من اإلشارة إلى أن نسبة االقتراض من مؤسسات المجتمع المدني التي تھدف لتمكين المرأة اقتصاديا ،ھي
األعلى بالنسبة للمرأة ومع ذلك فھي األقل في ملكية األراضي والعقارات واألوراق المالية واألقل في معدل المشاركة
االقتصاديه.
تشير النتائج كما ھو واضح في الشكل) (٢أن %٢١٫٤ھي نسبه ارتفاع االناث العامالت والمؤمن عليھم في
الضمان االجتماعي خالل ست سنوات وخصوصا بعد ما أسھمت التعديالت األخيرة على قانون الضمان االجتماعي في
زيادة قدرة المرأة في الحصول على حقوقھا مثل :معاشات تقاعدية وتغطية استحقاقات الضمان االجتماعي في القطاع
الخاص و تأمين إجازات االمومة والعديد من التسھيالت األخرى وخصوصا ً في القطاع الخاص.
الشكل)(٢التوزيع النسبي للعاملين والمؤمن عليھم في الضمان االجتماعي حسب الجنس(٢٠١٤-٢٠٠٨)،

كما تم إلزام الشركات والمؤسسات التي يقل عدد موظفيھا عن  ٥موظفين باالنضمام إلى الضمان االجتماعي.
وللمرأة الخيار أيضا ً في الحصول على تأمين الضمان االجتماعي في حاالت الزواج والترمل أو الطالق ،وھذا يؤدي إلى
استبعادھا من استحقاقات الرواتب التقاعدية في المستقبل وذلك على افتراض أن المراة تتوقف عن العمل عند زواجھا رغم
أن الرجل ال يحصل الرجل على مثل ھذا الخيار .وتشير تقارير المؤسسة العامة للضمان االجتماعي أن عدد النساء اللواتي
يلجأن إلى مثل ھذا الخيار صغير جداً ،فقط خمسين امرأة خالل عام  . ٢٠١٢وحتى االن ال تزال تطلق حمالت إعالمية
تحذر النساء من العواقب المالية المترتبة على صرف التأمين االجتماعي مرة واحدة.نتيجة لتعديل القانون والسماح ألفراد
أسرة المرأة بالحصول على الراتب التقاعدي بعد وفاتھا كما الرجل وتسھيل اإلجراءات لذلك.
ومع ذلك ما زال قانون الضمان االجتماعي ينطوي على العديد من األحكام األخرى التي تحد من قدرة المرأة
على االسفادة من مزايا الضمان االجتماعي ،حيث تمنع المرأة أو االرملة من الحصول على الراتب التقاعدي في حال تزوج
أي منھما مرة أخرى ،مع العلم بأن مثل ھذه القيود ال تفرض على الرجال .فعند التقاعد تمنح مبالغ مالية إضافية للموظفين
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الذكور كتعويضات عائلية بينما ال تحصل المرأة على مثل ھذه المميزات ،بل يجب عليھا أن تخضع إلى إجراءات طويلة
ومعقدة إلثبات أنھا المعيل الوحيد للعائلة ،وليس لديھا أقارب ذكور يعيلونھا.
ملخص الھم انجازات وزارة العمل االردنية في مجال تمكين المرأة اقتصاديا):(٣٠
اولت وزارة العمل موضوع التمكين االقتصادي اھتماما كبيرا فقد قامت بانشاء وحدة إدارية في الوزارة في عام
 ٢٠٠٦على مستوى مديرية عمل المرأة تسعى لتحقيق األھداف الرئيسة التالية-:
 -١السعي الى توفير الحماية االجتماعية والقانونية للمرأة العاملة .
 -٢العمل على ايجاد آليات وطنية لتمكين المرأة اقتصاديا ودمجھا في سوق العمل .
 -٣العمل على رفع مستوى وعي المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص بأھمية مشاركتھا االقتصادية بالعمل ودورھا في
التنمية االقتصادية.
وفي عام  ٢٠١٢ومع إعادة ھيكلة الوزرة تم تعديل وضع الوحدة بان اصبحت مديرية تضم قسمين:قسم التمكين
االقتصادي للمرأة وقسم التوعية والتثقيف للمرأة.
وتعمل الوزارة على نشر الوعي في المجتمع بأھمية التمكين االقتصادي للمرأة حيث قامت بالعديد من النشاطات
لتحقيق ذلك من ذلك :
• قامت بتنفيذ العديد من الحمالت اإلعالمية والتوعوية لزيادة التقبل االجتماعي لعمل المرأة ولدورھا في تحقيق التنمية.
• انشاء رابط الكتروني على الموقع االلكتروني لوزارة العمل خاص بنشاطات مديرية عمل المرأة في الوزارة.
• تنفيذ برنامج توعية قانوني خاص بالمادة ) (٧٢من قانون العمل والخاصة بالحضانات ويتضمن البرنامج ورشات توعية
وحمالت كسب تاييد لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ المادة )  ( ٧٢بھدف دعم النساء العامالت وتامين بيئة داعمة للمراة
من خالل التعاون مع حملة صداقة.
• عقد جلسات توعية للعامالت في اماكن عملھن وللمجتمع المحلي بأھمية العمل وقيمته وتوجيه المرأة نحو قطاعات غير
تقليدية لتأھيلھا لدخول سوق العمل.
• تقديم االستشارات للمنظمات المحلية والدولية عن واقع التمكين االقتصادي للمرأة وللجھود والتحديات المتعلقة بذلك على
المستوى الوزارة.
وتنفذ الوزارة العديد من البرامج والسياسات الھادفة الى تمكين المرأة اقتصاديا،يمكن تقسيمھا الى ثالثة محاور
رئيسة كالتالي:
أ -المحور االول :االجراءات التدخلية لتسھيل حصول النساء على الموارد المالية:
اعتمدت الوزارة منھجية اقامة برامج تدريب لغايات التشغيل كمنھجية اساسية إلدماج النساء في سوق العمل
تمھيدا لتمكينھن اقتصاديا ،حيث تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من المشاريع التي تھدف الى زيادة كفاءة النساء الباحثات عن
عمل باخضاعھن لتدريبات ترفع من قدرتھن لإلنخراط في سوق العمل ،ومن ھذه المشاريع:
( ٣٠اعتمدت الباحثة في بيانات ھذا الجزء من ورقة العمل على سجالت وزارة العمل االردنية/مديرية عمل المرأة ومديرية التشغيل والتدريب.
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 -١مشروع نقل الفروع اإلنتاجية "الستااليت" والذي يھدف الى خلق فرص عمل الئقة للنساء في مناطق بؤر الفقر ذات
نسب البطالة والفقر المرتفعة وذلك من خالل إنشاء مصانع فرعية منبثقة عن المصانع الموجودة في المناطق الصناعية
المؤھلة حيث تم لغاية اآلن فتح ) (١٥فرع انتاجي في مختلف محافظات المملكة،وكان عدد الملتحقات بالمشروع خالل
عامي  (١٧٤٧) ٢٠١٤ – ٢٠١٣فتاة.
 -٢بـرنامج تدريب وتشغيل خريجي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ) :(ICTيھدف ھذا البرنامج إلى توفير فرص
تشغيل للخريجين من تخصصات ) (ITواالتصاالت ذكوراً وإناثاَ ،ويسعى إلى توفير فرص تدريب وتشغيل للخريجين في
القطاع الخاص لمدة ) ١٢شھر( إلكسابھم الخبرات العملية المطلوبة في سوق العمل ،ويتم تنفيذ البرنامج باالشتراك مع
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع جمعية إنتاج وجمعية الحاسبات االردنية والشركات العاملة في
القطاعات المختلفة ،كما ويتم المساھمة في تمويل بعض نشاطات البرنامج من خالل برنامج سابق الممول من )USAID
(،وقد بلغ عدد المستفيدات من المشروع خالل عامي  (٤٣٥) ٢٠١٤ – ٢٠١٣خريجة.
وتقدم الوزارة للعمال وألصحاب العمل خالل مدة التدريب الحوافز حيث تتحمل الوزارة ) (%٥٠من رواتب
المتدربين طيلة فترة التدريب و) (٥٠دينار بدل تنقالت للعاملين في محافظات خارج محافظة سكنھم.
 -٣مشروع تدريب اإلناث لغايات التشTغيل الTذاتي فTي المحافظTات  :ويھدف المشروع إلى تمكين اإلناث الراغبات بالعمل
اإلناث الباحثات عن عمل ضمن الفئة العمرية  ٤٥-١٨عاما وبخاصة القادرات من ذوي االحتياجات الخاصة،وذلك
بإعدادھن وتأھيلھن وتدريبھن على مھن ومھارات وحرف إنتاجية يمكن تسويق منتجاتھا وبيعھا للحصول على دخل مناسب
وذلك من خالل التشغيل الذاتي بانشاء مشاريع ميكروية منزلية أو صغيرة مشتركة بين مجموعات المستفيدات من خالل
ربطھن بعد انتھاء التاھيل االنتاجي بمؤسسات اقراض المشاريع الميكروية والصغيرة المتخصصة .وتشمل المناطق التي
غطاھا وسيغطيھا المشروع كافة محافظات المملكة:البلقاء ومادبا  ،الزرقاء )واألزرق( ،والمفرق ومعان والعقبة،والكرك
والطفيلة )والغور الجنوبي(،واربد والرمثا )والغور الشمالي(،وجرش وعجلون.
و تتراوح مدة البرامج  ٤-٢شھور ،ويراعى في عقد البرنامج التدريبي مدى موائمة البرنامج للمنطقة الجغرافية من
حيث توافر المواد األولية لإلنتاج وتوافر مستلزمات التدريب )أجھزة ،ماكينات( .وقد بلغ عدد المستفيدات من المشروع سنة
 (٥٠٠) ٢٠١٤سيدة .
 -٤اقامة معارض لتسويق منتجات سيدات التشغيل الذاتي:
بدأت الوزارة بتنفيذ مبادرة تسويق منتجات السيدات في مجال التشغيل الذاتي من خالل اقامة سوق مجاني لعرض
منتجات يدوية لسيدات من كافة محافظات المملكة،وقد بدأت فكرة ھذه المبادرة في نھاية عام ،٢٠١٣حيث تم تنفيذ ستة
معارض حتى نھاية ھذه السنة .وكان عدد المستفيدات من ھذه المبادرة حوالي  ٦٠٠سيدة.
ب -المحور الثاني :االجراءات التدخلية لسد النقص في الخدمات كنقص مراكز الرعاية النھارية للنساء:
تبني سياسيات مساندة لعمل المرأة وخاصة بتشجيع إنشاء حضانات ورياض األطفال:
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 -١االشراف على القيام بتنفيذ مشروع إنشاء مؤسسة غيTر ربحيTة ضTمن مشTاريع االسTتراتيجة الوطنيTة للتشTغيل لتوفير
خدمات وتجھيزات المرافق لمواقع الحضانات:يھدف ھذا المشروع الى تحفيز اصحاب العمل الى توفير حضانات للمرأة
العاملة في مكان العمل لتوفير بيئة عمل مناسبة وداعمة للمرأة العاملة وتوفير بيئة سليمة لرعاية الطفل،وكانت الخطوات
التي تمت حتى االن لتحقيق ذلك مايلي:
 تم دراسة كيفية إقامة مؤسسات داعمة للمرأة العاملة )الحضانات( حيث تم االطالع على دراسة اعدت لنفس ھذه الغايةمن قبل المؤسسة العامة لضمان االجتماعي.وبعد نقاشات وطنية عديدة مع كافة االطراف ذات العالقة من نقابات عمالية
ونقابات اصحاب عمل وحكومة ومؤسسات مجتمع مدني ،تم التوصل الى اتفاق بتكليف المجلس الوطني لشؤون االسرة
بتنفيذ ھذه المبادرة ،حيث تم توقيع مذكرة تفاھم في ھذا الشأن في  ٢٩ايار  ٢٠١٤بين وزارة العمل والمجلس الوطني
لشؤون االسرة وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المھني والتقني سيتولى المجلس بموجبھا تنفيذ مشروع دعم انشاء
حضانات كأحد مشاريع االستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع وزارة العمل ممثلة بمديرية عمل المرأة.
 -٢عمل شراكة في العمل مع مؤسسات المجتمع المدني الداعمة ألنشاء حضانات للمTرأة العاملTة وفي مقدمة ذلك حملة
صداقة »نحو بيئة عمل صديقة للمرأة« التي إنطلقت عام  ٢٠١١بھدف مساعدة المرأة للحصول على االستقرار العملي
والعائلي وتحفيز مشاركتھا في سوق العمل و تمكينھا من الوصول لمناصب اتخاذ القرار واالستقرار الوظيفي .
وقد قامت الحملة بتوقيع مذكرة تفاھم مع وزارة العمل للعمل سويا على تنفيذ مبادرة »في مؤسستي حضانة« من
خالل تنفيذ العديد من النشاطات بھدف الترويج ألھمية تطبيق المادة  ٧٢من قانون العمل الخاصة بانشاء حضانات في
اماكن العمل ،وذلك من خالل تنفيذ مسيرة توعوية تحت عنوان " نعم لبيئة صديقة للمرأة " بتاريخ  ،٢٠١٢/٥/١٨شاركت
فيھا فعاليات عديدة من موظفي الوزارة والمجتمع المدني.كما استخدمت وسائل االعالم المختلفة للحديث عن الحملة ،وقام
فريق الحملة بعمل العديد من الزيارات الى الشركات لحثھا على انشاء الحضانات .كما ان فريق الحملة لم يتوانى عن تقديم
المشورة لعدد من المؤسسات سواء في التأسيس لحضانة او في تحسين مواصفات بعض الحضانات القائمة.
كما تقوم الوزارة وضمن جھودھا لتفعيل تطبيق المادة ) (٧٢من قانون العمل بتنفيذ العديد من حمالت التفتيش على
كافة المؤسسات التي تنطبق عليھا المادة ٧٢من قانون العمل .كما انھا بدأت باتخاذ االجراءات القانونية التي خولھا القانون
لمفتشي العمل ضد الشركات الغير ملتزمة بتطبيق بذلك .
كما نجحت الحملة وبمؤازرة وزارة العمل والجھات ذات العالقة وفي مقدمة ذلك وزراة التنمية االجتماعية في
اصدار تعليمات جديدة خاصة بالحضانات المؤسسية في مكان العمل ،تتسم بشروط اكثر تساھال من شروط الحضانات
التجارية ،على ان يكون ذلك في اطار يضمن سالمة صحة االطفال بما يتماشى مع الشروط الصحية والبئية التي تضمن
السالمة لألطفال.
ج -المحور الثالث:االجراءات التدخلية لترسيخ مفھوم العمل الالئق.:
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بدأ استخدام منظمة العمل الدولية لمفھوم العمل الالئق عام  ١٩٩٩ليؤكد أن العمل الالئق يبنى على احترام
المبادئ والحقوق االساسية في العمل ،حيث يشكل إلغاء التمييز وتحقيق المساواة الفعلية قوام مفھوم العمل الالئق الذي
يرمي الى تحقيق العمل المنتج للرجال والنساء في جو من الحرية والمساواة واألمن والكرامة األنسانية ،ولذلك شمل
برنامج العمل الالئق الذي تتبناه منظمة العمل الدولية جميع القطاعات وھو يُطبق بالتالي من خالل تدخالت سياسية
متكاملة ومنسقة تغطي أھداف المنظمة االستراتيجية ومنھا تعزيز الحقوق االساسية واستحداث فرص العمل والحماية
االجتماعية والحوار االجتماعي) (٣١وتستخدم العديد من الحكومات ھذا المفوم في تحديد اجندات سياساتھا بشأن توفير
الوظائف بإتاحة الفرص للرجال والنساء على حد سواء كي يحصلوا على عمل الئق منتج في ظل اوضاع تتسم بالحرية
واإلنصاف واألمن والكرامة االنسانية.
وانطالقا من قناعة الوزارة بأھمية تطبيق مبادئ العمل الالئق في العمل فقد قامت بالعديد من االنجازات للمساھمة
في توفير بيئة عمل مالئمة للمرأة من خالل السعي المستمر لتعديل التشريعات المعنية بالمرأة ومن خالل تطبيق قانون
العمل.ومن أھم انجازات الوزارة في ھذا المجال ما يلي-:
اوال:التوسع في نطاق الحماية االجتماعية وتحسين ظروف العمل:
 وضع نظام تأميــن حماية األمومة بناء على دراسة تم تنفيذھا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،ومن خالل مشاوراتمـــــع المعنييـــن فــــي األردن )الحكومـــــــة ،العمــال  ،أصحاب العمل ،اللجنة االستشارية لوحدة عمل المرأة (،تم انشاء
صندوق تأمين االمومة،حيث اجريت تعديالت على قانون الضمان االجتماعي بأضافة تأمين إجازات االمومة التي تفرض
على أصحاب الشركات بغض النظر عن عدد اإلناث الموظفات في شركاتھم وذلك بھدف تمويل إجازات األمومة من قبل
صندوق الضمان االجتماعي بدالً من جعلھا على نفقة صاحب العمل ،مما يسھل على أصحاب العمل تقديم استحقاقات
إجازة األمومة للموظفات في القطاع الخاص .
وقد تم البدء بتطبيق تامين حماية األمومة تحت مظلة مؤسسة الضمان االجتماعي أيلول .٢٠١١حيث بلغت نسبة
الزيادة في المشتركات بالضمان االجتماعي  %١منذ بداية تطبيقة تأمين االمومة ،حيث كانت نسبة النساء لعام ٢٠١١
المشاركات في الضمان ، %٢٦،٢وفي عام  ٢٠١٤بلغت النسبة (٣٢).%٢٧،٢
ثانيا:الحماية القانونية للمرأة في العمل:
 ادراج العامالت في المنازل تحت مظلة قانون العمل ،حيث تم وضع نظام خاص بحقوق العاملين في المنازل ونشر في
الجريدة الرسمية في شھر تشرين ثاني عام ، ٢٠٠٩ونظرا ألھمية ھذا القطاع وما يتمتع به من خصوصية لوجود العاملة
داخل منزل صاحب العمل تم اصدار عدد من األنظمة والتعليمات التابعة لقانون العمل والتي تعطي للعاملة امتيازات افضل
من االمتيازات المنصوص عليھا بقانون العمل وتنظم عمل المكاتب الخاصة باستقدامھم والمراقبة عليھم من حيث مدى
تطبيق احكام قانون العمل وللوزير الحق الغالق المكتب فورا في حالة ثبوت ان ھنالك حاالت النتھاك حقوق االنسان من
 ( ٣١منظة العمل الدولية،ألفباء حقوق المرأة العاملة والمساواة بين الجنسين)،القاھرة:مكتب منظمة العمل الدولية،(٢٠١٤،ص.١٤١
( ٣٢انظر :لما ھشام المتولي :المرأة والرجل في سوق العمل األردني" /صورة احصائية") ،عمان:دائرة االحصاءات العامة ،مديريه االحصاءات السكانية واالجتماعية
،قسم النوع االجتماعي ( ٢٠١٥،
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قبل المكتب  .وقد بلغ عدد العامالت في المنازل عام  (٤١٥٠١) ٢٠١٣عاملة حاصلة على تصريح عمل،وسنة  ٢٠١٤بلغ
العدد ).(٤٨٠٠٠
وفيما يتعلق باھم انجازات الوزارة الخاصة بتنظيم عمل عامالت المنازل خالل عامي ٢٠١٤-٢٠١٣

كانت

كالتالي:
 .١أستقبال قسم التفتيش في مديرية العاملين في المنازل ) (١٠٥٠شكوى من مختلف االطراف )أصحاب عمل ،عامالت،
شركات إستقدام( خالل عام  ٢٠١٣وبلغ عدد الشكاوى التي تم حلھا ) (٧٨٧شكوى و ) (٢٦٣قيد االنتاج.وخالل عام
 ٢٠١٤تم استقبال  ١٤٠٤شكوى ،تم حل  ١٣٨٧شكوى ،وتم توجيه  ٩٠انذار مع االتفاق مع مكاتب استقدام العاملين في
المنازل.
 .٢اصدار نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير االردنيين العاملين في المنازل رقم) (١٢لسنة
٢٠١٥
 .٣تفعيل فتح حساب بنكي لعامالت المنازل وذلك لضمان استالم اجورھن في الموعد المحدد وتم االتفاق مع احد البنون
الخاصة بذلك.
 .٤بدأ العمل بتأمين عامالت المنازل ،حيث تم اضافة منفعة التأمين الصحي للعامالت باالضافة الى تأمين الحياة
واصابات العمل.وقد تمت إضافة التعويض لصاحب المنزل في حال رفض العمل وترك مكان العمل للعاملة ،االمر الذي
ساھم في حل بعض مشاكل العامالت وادى الى عدم االحتفاظ بھن تالفيا لخسارة اصحاب العمل لتكاليف االستقدام ؛حيث
تم مساعدة  ١٠٠٠عاملة على السفر رغم ان رفضھن للعمل كان غير مبرر.
 .٥استحداث الخط الساخن الخاص بعامالت المنازل المكون من خمس لغات حتي ليتيح للعاملة تقديم الشكوى بصورة
سھلة ومستعجلة
 تعديل المادة ) (٧٢من قانون العمل والمتعلقة بإنشاء الحضانات بحيث تم إلغاء شرط تشغيل عشرين عاملة متزوجة
لتصبح تشغيل عشرين عاملة )إلغاء كلمة متزوجة(.
ثالثا :تعزيز معايير العمل الدولية الخاصة بالمبادئ والحقوق االساسية في العمل:
على الرغم من مصادقة األردن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ١٠٠لعام  ١٩٥١بشأن "مساواة العمال
عمل ذي قيم ٍة متساوية " في عام  ١٩٦٦وعلى االتفاقية رقم  ١١١لعام  ١٩٥٨بشأن "التمييز
والعامالت في األجر عن
ٍ
في االستخدام والمھنة "في عام  ١٩٦٣لم تُدرج أحكام ھاتين االتفاقيتين في القانون األردني بعد.و وللوفاء بالتزامات
األردن تجاه ھاتين االتفاقيتين ولتعزيز التزام األردن بمعايير العمل الالئق قامت وزارة العمل باإلجراءات الالزمة
إلنشاء اللجنة األردنية لإلنصاف في األجور

وذلك من خالل مشروع اإلنصاف باألجور والذي يھدف إلى

تحقيق اإلنصاف باألجور بين المرأة والرجل أساسا من خالل بناء قاعدة معلومات حول التمييز في األجور تم ّكن
صانعي القرار من وضع سياسات مبنية على األدلة لتعزيز اإلنصاف ف ي األجر،والتوعية بقضايا اإلنصاف في
األجر،واقتراح تشريعات لدعم اإلنصاف في األجور.والدعوة إلى معالجة مشكلة اإلنصاف في األجور من خالل
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المفاوضات الجماعية،وتقديم مقترحات لسياسات وإجراءات لضمان تطبيق الحد األدنى من األجور على جميع
العامالت.وانطالقا من ھذه األھداف نفذ المشروع النشاطات التالية:
قامت وزارة العمل وبالشراكة مع اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة بإطالق اللجنة التوجيھية الوطنية األردنية
لإلنصاف في األجور في  ٢٥تموز ، ٢٠١١حيث ضمت ممثلين عن الشركاء الثالث:الحكومة وأصحاب العمل والعمال،كما
ضمت ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني واإلعالم .ومن جانبھا منظمة العمل الدولية تقوم بتقديم الدعم المالي والفني
لھذه اللجنة.
وفي  ١٥أيار صدر قرار رسمي من قبل وزير العمل  ٢٠١٣باعتماد اللجنة األردنية لإلنصاف في األجور كلجنة
دائمة برئاسة مشتركة بين أمين عام وزارة العمل واألمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.كما عملت الوزارة
على مأسسة عمل اللجنة من خالل اضافة مھامھا الى الوحدات االدارية في الوزارة.
وقد نفذت اللجنة العديد من النشاطات بھدف ابراز النتائج التي خرجت بھا الدراستين اللتين اعددتا باشرافھا،وھما
األولى:نحو المساواة في األجور  /مراجعة قانونية للتشريعات الوطنية األردنية،٢٠١٣ ،الثانية:نحو المساواة في األجور
/دراسة حول فجوة األجور بين الجنسين في قطاع التعليم الخاص في األردن.٢٠١٣/وقد تم نشر ذلك على الموقع الكتروني
الخاص بالمبادرة jordanpayeqity.org
كما عمدت اللجنة الى عقد عدة ورش عمل حول تعديالت قانون العمل المقترحة الخاصة بالمرأة للممثلين عن
السلطتين التشريعية والتنفيذية،بھدف ايجاد رأي مشترك يضم كافة اطراف االنتاج)العمال والحكومة واصحاب العمل
والمجتمع المدني( ،وقد توجھت ھذه الجھود بإعداد ورقة موقف ألھم المواد التي تحتاج الى تعديل في قانون العمل األردني
بشكل يضمن مزيدا من العدالة بين المرأة والرجل في مكان العمل وليكون القانون كأحد الوسائل التي تحفز المرأة على
الدخول واألستمرار في سوق العمل.
رابعا:دعم حمالت تنظيم مجتمعي:
أ -مفھوم التنظيم المجتمعي:
التنظيم ھو نوع من القيادة ،إذ يقوم المنظمون بتحديد وحشد وتطوير القيادة لدى االخرين،ويقومون ببناء
منظومة مجتمعية حول القيادة .وبناء القدرات انطالقا من الموارد المجتمعية،وال يقدم المنظمون خدمات للمستھلكين بل
ينظمون المجتمع لكي يصبح دائرة مؤثرة .فالتنظيم المجتمعي ھو شكل من أشكال القيادة الذي يمكن
تحويل موارد مجموعة أو قاعدة مجتمعية ما إلى القدرة على احداث التغيير(٣٣) .
ويستند التنظيم على تدريب و تطوير القيادة المجتمعية ،وخلق قيادات جديدة ،قادرة على العمل معا ً لخدمة ھدفھا
المشترك .فالتنظيم المجتمعي يدور حول تمكين األشخاص )القاعدة المجتمعية( ،من القدرة )القصة واالستراتيجية( على
إحداث التغيير )نتائج حقيقية(.والقاعدة المجتمعية ھم مجموعة من األشخاص الذين يتكاتفون معا ً لتحقيق أھدافھم وحل
مشكالتھم  .فالتنظيم المجتمعي ال يكتفي بإيجاد الحلول لھذه المشكلة أو تلك ،بل يتمحور حول تمكين األشخاص الذين
 ( ٣٣مارشال غانز/محاضر في السياسات العامة في جامعة ھارفارد :مالحظات حول التنظيم المجتمعي،ترجمة وتحرير:سيرين حليلة وزياد خداش،٢٠١٣،ص.٨
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يعانون من المشكلة ليقودوا أنفسھم،ويوظفوا مواردھم المتوفرة ،و بذلك تُحل المشكلة المحددة ،و تبني القدرة لحل
غيرھا .وبالتالي فإن األفراد القائمين على الجھد ھم أھل القضية وأصحابھا ،وليس فئة ضاغطة أو مؤازرة للقضية(٣٤).
ان أول سؤال يسأله المنظم ھو "من ھم أشخاصي – من ھي قاعدتي أو جماعتي" وليس "ما ھي
قضيتي" .القاعدة المجتمعية ھي مجموعة من األشخاص الذين "يقفون مع اً" للتأكد من تحقيق أھدافھم .وال ُمنظم
المجتمعي يعمل من خالل ''''''الحمالت'''''' .والحمالت ھي موجات مُنسقة من النشاطات والفعّاليات مُركزة على تحقيق
اھداف محددة في فترة زمنيّة مُحددة .تنطلق الحمالت بإيقاع بطيء فتبني االسس والمجتمع أوالً ،ثم يسرع اإليقاع
بعض الشيء بقمم متتالية حتى يتأجج في ذروة الحملة بما نسمية " قمة الجبل " وھنالك نعرف اننا حققنا نجاح ام
خسرنا وننھي حملتنا بالتعلم في ھدوء( ٣٥).
ويعتبر ھذه النھج ان من أھم خصائص الحمالت المجتمعية المنظمة ھي أن يكون أھل القضية ھم قادة الحملة،
وبالتالي فان التنظيم القيمي النابع من قصص أھل القضية ذاتھم ،ھو ما يحفز العمل واإللتزام للحملة.
كما يؤمن اصحاب ھذا النھج بأن للحمالت ھدف استراتيجي محدد باتجاه رؤيا ما ،وھو ھدف ملموس وقابل
للقياس ،مع األخذ بعين اإلعتبار أن تحقيق الرؤيا تتطلب أحيانا تتالي حمالت مجتمعية .فيجب في الحمالت المجتمعية
أن يكون الھدف محدداً كي ال يفقد الشخص الذي ينضّم للحملة إيمانه بإھمية تصرفه ،فمثال :ال يشجع ھذا النھج حملة
ھدفھا إحقاق الحق فيما يتعلق بذوي اإلعاقة .أو حملة ھدفھا تغيير الرأي السائد حول ذوي االعاقة ،لذلك يؤمن
اصحاب ھذا النھج بان نجاح الحملة له ثالث معايير:
.iھل أحدثت الحملة التغيير المحدد والمنشود؟
.iiھل بنت الحملة مجتمع قيمي قادر على العمل الجماعي في فرق؟
.iiiھل تعلم الفرد ونمى خالل مشواره في الحملة؟
وأحيانا قد ال تحقق الحملة المعيار األول ،ولكنھا تحقق الثاني والثالث ،وتعاود المحاولة مجددا ربما بھدف
استراتيجي أفضل(٣٦).
ب -نماذج عن التنظيم المجتمعي المدعومة من قبل وزارة العمل :
 حملة قم مع المعلم /المرحلة األولى من شھر كانون األول – تشرين الثاني :(٣٧)٢٠١٥أوال:شرارة الحملة:بدأ التفكير بإقامة الحملة منذ نھاية عام ،٢٠١٤ومع بداية عام  ٢٠١٥تم البحث عن اعضاء
الفريق المؤسس،حسب نھج التنظيم المجتمعي ،من قبل المنظمين للجنة األردنية لألنصاف في األجور ومؤسسة أھل
المتخصصة بالتنظيم المجتمعي،وبعد عقد العديد من االجتماعات لمرشحين لقيادة الحملة ،وبعد حشد دام شھرين تمكنا من
(٣٤موقع مؤسسة اھل االلكترونيhttp://ahel.org :
 ( ٣٥ويكيديا الموسوعة الحرة https://ar.wikipedia.org :
 ( ٣٦مؤسسة اھل  http://ahel.org/coar :؛وانظر :مارشال غانز/محاضر في السياسات العامة في جامعة ھارفارد ،مالحظات حول التنظيم المجتمعي،ترجمة
وتحرير:سيرين حليلة وزياد خداش.٢٠١٣،
(٣٧اعتمدت الباحثة في بيانات ھذه الحملة على سجالت اللجنة االردنية لإلنصاف في االجور،وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية ،ومؤسسة اھل للتنظيم المجتمعي.

23

تشكيل نواة الفريق المؤسس .الذي أعلن انطالقة بنيسان  ٢٠١٥من خTالل اطTالق ورقTة  FacebookالخاصTة بTه تحTت
اسم "حملة قم مع المعلم".
ثانيا:من ھم الفريق المؤسس :يتكون الفريق المؤسس للحملة :مجموعة من معلمات القطاع الخاص في محافظة اربد
ورئيسة قسم التمكين االقتصادي للمرأة في وزارة العمل ،فض الً عن مفتشين من وزارة العمل ،وأعضا ٍء في نقابة
مجتمع مدني.
المعلمين األردنيين ،وموظفين من المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،ومؤسسات
ٍ
ويؤمن ھذا الفريق بأھمية اعادة النظر وبشكل جوھري في االوضاع المھنية واالجتماعية واالقتصادية لمعلمي
القطاع الخاص ليتمكن المعلم من المحافظة على جوھر رسالته التعليمية وابراز أھمية وحساسية دور المعلم في المجتمع
.ومن اجل احداث تغيير جذري يضمن تطبيق القوانين واالنظمة التي تحفظ لمعلمي القطاع الخاص كرامتھم وحقوقھم
قررنا اطالق حملة قم مع المعلم .
بدعم من منظمة
وتُشكل الحملة جزءاً من عمل "اللجنة األردنية لإلنصاف في األجور" التي ُش ﱢكلت عام ٢٠١١
ٍ
العمل الدولية ووزارة العمل واللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة من أجل معالجة قضية التمييز في األجور في
مدارس األردن الخاصة.
ثالثا:من اين جاءت فكرة الحملة:
جاءت اساسا من نتائج دراسة نحو المساواة في االجور  :دراسة حول الفجوة في االجور بين الجنسين في قطاع
التعليم الخاص في االردن نيسان ، ٢٠١٣ /التي شملت  ٢١٤موظفًا وموظفة في  ٢٠مدرسة خاصة موزعة على كافة
مناطق المملكة ،والتي كانت اھم نتائجھا ان :
 ٤٢ .١في المائة  ،تقريبا ،من النساء الناشطات اقتصاديا تعملن في قطاع التعليم مقارنة مع  ٦٫٧في المائة من الرجال
العاملين في ھذا القطاع
 .٢بالنسبة لألجور  ،فيظھر المسح الميداني ان الفجوة في األجور بين الجنسين تبلغ  ٤١٫٦في المائة في المدارس
الخاصة و  ٢٣٫١في المائة في الجامعات الخاصة .
 .٣األخذ بعين االعتبار األدلة الناتجة عن أقوال معظم العامالت اللواتي أشرن إلى أنھن يتلقين الحد االدنى لألجور ) وھو
 ١٩٠دينار أردني ( بينما ھن يتلفين في الواقع مبلغا ً أقل بكثير  .ويأتي ھذا الفرق نتيجة اتفاق سري بين العامالت و
أصحاب العمل بحيث ال تفصح النساء عن دخلھن خوفا ً من العقاب أو الطرد من الوظيفة.
رابعا:لماذا المعلمات شكلن ھذه الحملة؟؟
• ان واقع معلمي القطاع الخاص الذي يصل الى حد السخرة والظروف الصعبة التي يواجھونھا والتي تبدأ من
االنخفاض الشديد ألجورھم الشھرية وال تنتھي عند حرمانھم من غالبية حقوقھم العملية األساسية األخرى.
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• كما ان غياب الرقابة عن العديد من مدارس القطاع الخاص اعطى إلداراتھا المساحة الرتكاب انتھاكات بحق
المعلمين ومنھا اجبار غالبية معلمات القطاع الخاص على توقيع عقد  ١٩٠دينار فيما تتقاضى فعليا راتب اقل من ذلك
بما يعد تحايل على قانون العمل.
• ويعطي عدم اعتراف وزارة التربية والتعليم بالعاملين في القطاع الخاص كمعلمين ضوء أخضر إلداراتھا بعدم تطبيق
شروط العمل الالئق
• كذلك االنتھاكات لقانون الضمان االجتماعي ومنھا عدم شمول العاملين كليا بالضمان او شمولھم خالفا لفترات عملھم
الحقيقية إضافة الى وقف الضمان االجتماعي للمعلمين أثناء العطلة الصيفية
• ان غياب االستقرار الوظيفي ايضا ادى الى انتھاكات قد تصل الى مھام غير تربوية وتعليمية توكل إليھم
خامسا:الھدف االستراتيجي للحملة:
رؤية الحمله :
في مؤسستي التعليمية معلّمه متمكنه حاصله على كافة حقوقھا تبني جيل واع ومجتمع مستقر
الھدف االساسي من الحملة:
ألن األجور المتدنية ھي اإلنتھاك االكثر شيوعا بين معلمي القطاع الخاص فقد تبنت الحمله ھدف »تطبيق الحد األدنى
لألجور المنصوص عليه بقانون العمل وتطبيق العقد الموحد المودع لدى وزارة العمل« ،كما وتسعى الحملة الى :
 .١تطبيق شروط العمل الالئق لمعلمي القطاع الخاص وأخذ خطوة عملية تجاه االستغالل الذي يمارس ضدھم وذلك
بإلزامية العقد الموحد الذي يضمن حقوق المعلمين والذي يشترط تحويل رواتب المعلمين الى البنوك إلثبات اجمالي
الراتب ونسبة اقتطاع الضمان .
 .٢االمن الوظيفي لمعلمي القطاع الخاص
 .٣الحقوق الثمانية التي ت  ّود التركيز عليھا :اإلجازات السنوية ،المسمى الوظيفي ،الحد األدنى لالجور،اشتراكات
الضمان ونسبة االقتطاع ،النظام الداخلي ومطابقته لقانون العمل،كشف الراتب ووجود سجالت به،تحويل الراتب الى
البنك
سادسا:فرضيات التغيير
الفرضية االساسية :تطبيق العقد الموحد في المدارس سوف يؤدي الى تثبيت الحد االدنى لالجور.
الفرضيات الفرعية:
عال على المدارس الخاصة في
 (١فرضية مساءلة صاحب المدرسة :أن تقوم وزارة العمل بحمالت تفتيش ذات تأھيل ٍ
مدينة إربد.
 (٢فرضية التوعية :أن يقوم الفريق المؤسس بعمل توعية حقوقية للمعلّمات في القطاع الخاص في مدينة إربد بحيث
تعتمد التوعية على تثقيفھّن بحقوقھن العمالية ،وبحقوق أصحاب العمل أيضا ،وبكيفية المطالبة بحقّھن بطريقة حكيمة
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وقانونية.
 (٣فرضية تقدير المدارس :عمل مسابقة تكريم ذھبي من وزارة العمل للمدارس المطبقة للعقد الم ّوحد وللثمانية أھداف
األساسية في حملة قم مع المعلّم ،بحيث يتم تشجيع المدارس للتسجيل لھذه المسابقة لتنال التركيم الذھبي في نھاية العام
الدراسي الحالي ويتم نشر اسامي المدارس الفائزة في الجرائد الرسمية.
 (٤فرضTTية حمايTTة المعلمTTين :أن نقوم بتوفير مسار حماية للمعلّمات بحيث يكون فيه محاميين تلجأ لھم المعلمات
لالستشارة القانونية ،وآخرون للترافع المجاني ،ووجود صندوق حماية يمكن أن يغطي رواتب بديلة للمعلّمات
المفصوالت ،و ايجاد شراكات مع مؤسسات لتوظيف المعلّمات المفصوالت.
(٥فرضTTية رفTTع كفTTاء اعضTTاء الفريTTق المؤسTTس :أن تقوم ببناء قدرات قيادة الحملة بمھارات الحاسوب واالنترنت
والتوعية وتثقيف قانوني بكل ما يخص قطاع التعليم وحقوق العمل .ومھرات التواصل واالقناع واالستماع.
سابعا:ماذا بعد؟؟
 .١تحويل انتھاكات حقوق المعلمات والمعلمين في األجور الى قضية رأي عام.
 .٢اإلستمرار في الضغط من أجل اجراء تعديالت تشريعية بما يخص االنصاف في األجور وتحديدا نظام المؤسسات
التعليمية الخاصة لمساواة راتب المعلم في القطاع العام مع المعلم في القطاع الخاص.
 .٣تشجيع اصحاب المدارس الخاصة بااللتزام بسياسات االجور العادلة لكل العاملين.
 .٤توفير الحماية الالزمة للمعلمات في حالة التقدم بشكوى بخصوص حقھا في األجر العادل.
ثامنا:ماذا أنجز فريق الحملة بالتنسيق مع اللجنة األردنية لإلنصاف في األجور خالل المرحلة األولى:
 تنفيذ حملة إعالمية عن حقوق المعلمين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ،الجامعات ،وأعضاء لجنة اإلنصاف فياألجور،من خالل تعليق  ١٠يافطات تثقيفية عن العقد الموحد في شوارع اربد.نشر  ٧مقاالت صحفية عن قضايا
المعلمات.
 المشاركة في فعاليات ندوة عن اإلنصاف في األجور في قطاع التعليم الخاص تحت رعاية سمو األميرة بسمة بنتطالل المعظمة ،حيث تمكن الفريق من عرض مشوار الحملة واھم انجازاتھا في المرحلة االولى.
 البدء بتنفيذ حمالت تفتيشية على المدارس الخاصة لتنفيذ العقد الموحد والحد األدنى لألجور.واستحداث قسم التفتيشوشكاوي عمل المرأة في مديرية عمل المرأة.
 تم تعميم فكرة الحملة في مجتمع مدارس محافظة اربد من خالل ٣٠٠:اتصال ھاتفي تثقيفي مع معلمات من محافظةاربد عن العقد الموحد والحقوق العمالية،تم بناء قاعدة بيانات فيھا أسماء  ١٢٠٠معلمة من محافظة اربد ،وتم عقد ثالث
ورشات تنظيمية للتخطيط والتقييم ،وتم عقد  ١٠٥لقاء وجھا لوجه مع معلمات في محافظة اربد،وتم استقبال  ٨٥رسالة
استفسارية من معلمات تم الرد على استفساراتھن من قبل مفتشي الحملة،وقد بلغ عدد المتابعين لصفحة الفيس بوك
الخاصة بالحملة  ٤٥٠٠متابع ل  ١٥بطاقة تثقيفية .
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 حملة صداقة  :حملة حقوقية عن حقوق المرأة في األردن):(٣٨اوال:شرارة البداية:
بدأت حكاية حملة صداقة في شھر أيار عام  ،٢٠١٢وانطلقت شرارة العمل خالل ورشة تدريبية إقليمية لكسب
التأييد حول قضايا المرأة عقدتھا منظمة األصوات الحيوية )”.(Vital Voicesضمت الورشة أنذاك  ٩دول كانت
األردن إحداھا ،وضمت الطاولة االردنية مجموعة من النساء اشتركوا في مواجھة اإلنقطاع عن العمل بسبب اإلنجTاب
ورعاية األطفال ،وعدم توفر الحضانات المناسبة في أماكن العمل ،و وھكذا تبلورت نواة قضيتھم في الورشة ،و جذبت
إھتمام منظمة األصوات الحيوية التي قررت تمويل العمل ،وعلى ھذا األساس بدأت المجموعة بالعمل”.
وكانت البداية بإعداد بحث يقارن بين النساء اللواتي يتوفر لھن حضانات في مواقع عملھن ،والنساء اللواتي لم
يتوفر لھن حضانات في مواقع عملھن ،وأثر ذلك على موضوعي التقدم الوظيفي من جھة ،واإلنتاجية بالعمل من جھTة
أخرى ،ولقد استخدم البحث مجموعات التركيز واستبيانات تقييم األثر وكانت عينة البحث نساء من قطاعات مختلفة .و
لقد كشفت الدراسة أن إنتاجية النساء العامالت تزداد عند توفر الحضانات في أماكن العمل ،حيث تقل المغادرات
واالجازات ويزداد اإللتزام والتركيز .كما يؤثر استقرار النساء النفسي وعدم قلقھن على أطفالھن الى زيادة إنتاجيتھن
بالعمل وسرعة تقدمھن الوظيفي ،مما يدفع صاحب العمل الى اتخاذ قرارات بالترقية وزيادة األجور واستالم مواقع
متقدمة.
كما توصلت المجموعة من خالل البحث الى نتيجة مھمة وھي” أن غالبية النساء العامالت ال يعلمن عن حقھن
المدرج بقانون العمل والذي يكفل لھن قانونيا توفير حضانة في مكان العمل” ،وكذلك اغلب أصحاب العمل ال يعلمون
عن وجود ھذا القانون.
ومن جانبھا وزارة العمل كانت على وعي بأھمية ذلك في خلق بيئة عمل جاذبة للمرأة ،إذ بدأت بأخذ االجراءات
الالزمة لتفعيل المادة  ٧٢من قانون العمل التي تلزم “صاحب العمل _الذي يستخدم ما اليقل عTن عشTرين عاملTة_على
تھيئة مكان مناسب ليكون في عھدة مربية مؤھلة لرعاية أطفال العامالت الذين تقل أعمارھم عTن أربTع سTنوات ،علTى
أن ال يقل عددھم عن عشرة أطفال ،ولكن الوزارة كان ينتابھا الكثير من الريبة من تأثير ذلك على توظيف النساء،
حيث من المحتمل ان يقوم صاحب العمل بالتحايل على القانون فيقوم بتوظيف اقل من  ١٩سيدة لإلمتناع عن تأسيس
حضانة ،أو حتى أن يقرر اإلمتناع عن توظيف النساء بالكامل.
ثانيا:فرضيات التغيير:
الفرضيات التي ارتكز عليھا الفريق القيادي لتحقيق أھداف محددة وكانت:
 .١إذا قمنا بتوعية النساء العامالت بحقھن ومكنﱠاھن بآليات المطالبة بتطبيق القانون سينتج ضغط داخلي على أصحاب
العمل.
 .٢إذا عرف أصحاب العمل بكيفية تطبيق المادة ) ٧٢من ناحية قانونية ،تقنية ،مادية وإدارية( وحفزنا الشركات لتطبيق
المادة  ٧٢ورفعنا من سمعتھا وتقديرھا ،سيتحول القرار لخطة عمل.
(٣٨استندت الباحثة في بيانات ھذا الجزء من الورقة على وثيقة مسيرة حملة صداقة المنشورة على موقع مؤسسة اھل الخاصة بالتنظيم المجتمھيhttp://ahel.org:
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 .٣إذا شاركنا تجربة الشTTركات المطبقTTة للقTTانون والفوائTTد اإليجابيTTة عليھTTا من ناحية مادية ومعنوية سيحرك دافعية
اصحاب العمل
 .٤إذا عملت وزارة العمل بشكل موازي علTى تشTجيع أصTحاب العمTل سيكون ھنالك قبول لتوفير مكان لرعاية أطفال
األمھات في مكان العمل.
ثالثا::قمم الحملة:
القمة األولى :احتفل مجتمع حملة صداقة في قمتھا االولى بتحقيق ما يلي:
 .١إطالق حملتھا المجتمعية
 .٢تدريب  ٢٤عضو حملة على مھارات التنظيم ،مؤمنين بالعمل الجماعي والقيادة المترابطة وبثقافة التنظيم المجتمعي
ولديھم وعي بالقانون وتطبيقاته
 .٣تكريم  ٣٤مؤسسة ملتزمة بتطبيق القانون ،وبأصحاب عمل مؤمنين بأھمية وجود حضانة وأثرھا على االنتاجية
 .٤التزام  ١٦٢شركة كبيرة بتأسيس حضانة تخدم  ١٠٠أم
 .٥بإطالق الموقع اإللكتروني للحملة
القمة الثانية:نشر التعليمات:
وقد بذلت الحملة الجھود الكبيرة إلعادة صياغة تعليمات الحضانات الصادرة عن وزارة التنمية االجتماعية
لتمييزھا كحضانات مؤسسية تماشيا مع المادة  ٧٢من قانون العمل االردني عن الحضانات التجارية التي يستوجب
ترخيھا شروطا اكثر من ھذه الحضانات المؤسسية .
وفي أواخر كانون ثاني  ٢٠١٤أحتفلت حملة صداقة مع وزارة العمل بنشر تعليمات تأسيس الحضانات المؤسسية
بالشراكة مع كافة الجھات ذات العالقة وفي مقدمة ذلك وزارة التنمية االجتماعية.
وفي ھذه األثناء قامت وزارة العمل بأخذ االجTراءت العمليTة لتفعيTل ھTذه التعليمTات بإصدار كتاب رسمي يطالب
جميع مؤسسات القطاع الخاص التي تنطبق عليھا احكام المادة باإللتزام بتطبيق المادة وتم اعطاءھم مدة زمنية محددة
لتصويب أوضاعھم .وقامت الحملة بتزويد لجنة عمل المرأة في مجلس النواب ومديرية التفتيش بنسخ من كتيب
التعليمات ،ليتم توزيعھا على الشركات غير الملتزمة بالقانون لتوعيتھا وتسھيل عملھا.
كما استمر الفريق التقني والفريق المؤسس للحملة بعمل زيارات ميدانية وجوالت الى حضانات قائمة ،واستمر
التواصل مع الشركات التي التزمت بتأسيس حضانة في مواقع عملھا ،كما استمر تحفيز شركات جديدة النشاء
الحضانات عبر التركيز على فوائد وجود الحضانات في مكان العمل.
القمة الثالثة:مبادرة “في مؤسستي حضانة” بدعم من وزارة العمل:
واصل أعضاء الحملة مشوارھم آخذين بعين االعتبار ضرورة توفر قاعدة وإطار عمل مشترك بين الحملة
ووزارة العمل ،يدعم العمل مع الشركات لتطبيق القانون ،وفي ھذا اإلطار وقعت الحملة مذكرة تفاھم بينھا وبين وزارة
العمل وقاموا بإطالق مبادرة “في مؤسستي حضانة” بھدف نشر الوعي حول تأسيس حضانات داخل الشركات
والمؤسسات الخاصة ،وتشتمل على الدعم الفني للشركات ،من خالل تنفيذ عدد من ورش العمل الموجھة لمدراء الموارد
البشرية وأصحاب القرار فيھا ،لمساعدتھم وتمكينھم من التغلب على التحديات التي قد تواجھھم في تأسيس حضانات
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لرعاية أبناء العاملين والعامالت في مؤسساتھم ،وذلك تماشيا مع تعليمات المادة  ٧٢من قانون العمل باإلضافة الى
التوعية اإلعالمية على قناة رؤيا.
وقد إحتفلت صداقة في شھر آذار  ٢٠١٤بتوقيع المذكرة ،وأطلقت مبادرة “في مؤسستي حضانة”  ٦ورشات
عمل استھدفت كل ورشة قطاع معيّن لشركات متنوعة من القطاعات جميعھا حيث مثلت :قطاع المدارس والجامعات
،وقطاع الصحة وشملت المستشفيات وشركات األدوية والمختبرات ،وقطاع البنوك وشركات اإلتصاالت
،والمصانع ،كما عقدت ورشة عمل تخص المؤسسات التي أبدت إستعدادا لتأسيس الحضانات ومن كافة القطاعات.
ولقد أفسحت الحملة المجال في الورشات لكل قطاع للتحدث عن تحدياته بإنشاء الحضانات ،وسبل تخطيھا،
ومناقشة الخطوات االجرائية الممكن اتخاذھا لمواجھة ھذه التحديات .وفي نھاية كل ورشة كان يتم أخذ التزام أدبي من
كل شركة بتأسيس حضانة .تم تصنيف تعاون الشركات في انشاء الحضانات الى ثالث فئات:
الفئة األولى :مؤسسات قامت بتأسيس حضانات
الفئة الثانية :مؤسسات أخذت الخطوات األولى في التأسيس
الفئة الثالثة :تعاقد مع حضانة قريبة
القمة الرابعة:
في تشرين األول  ٢٠١٤احتفلت حملة صداقة بقمتھا الرابعة:حيث احتفلت باالنجازات التالية ٢٣ :شTركة بدأوا
بأخذ الخطوات األولى في تأسيس حضانات في أماكن عملھم،و١٥شTTركة التزمTTوا بتأسTTيس حضانة في مكان
عملھم،وثالث شركات تعاقدوا مع حضانات لخدمة العامالت لديھم  ٢٠٠أم مستفيدة من تأسيس الحضانات.
رابعا:تحديات حملة صداقة:
 .١حشد أھل القضية ،في ظل المخاوف التي قد تعيشھا األم العاملة من فقدانھا لوظيفتھا.
 .٢ضيق وقت األم العاملة والذي أعاق التزامھا بورشات واجتماعات بعد العمل.
 .٣المحافظة على الھ ّمة والحماس ،عند الفريق وتعزيز الرغبة الداخلية في ضرورة االلتزام و العمل في ظل امتداد
الحملة لفترة أكثر من سنة.
 .٤إقناع االمھات غير العامالت باإلنضمام للحملة بھدف تشجيعھن على المشاركة المجتمعية وبالتالي تحفيزھن على
العمل.
 .٥خلق ق ّوة عددية وتوسيع قاعدة الحملة باضافة وشمل نساء عامالت في المنشأة ليدافعن عن حقوقھن واستغالل
النشاطات لحشد المزيد من الملتزمين.
 .٦تجاوب الشركات مع الضغط المستمر لوجود تحديات داخلية مثل تأمين موقع الحضانة ،و توفر رغبة حقيقية مبنية
على االقتناع القيمي عند أصحاب العمل.
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التوصيات:
خرجت ھذه الورقة بمجموعة من التوصيات  ،لعل اھمھا ما يلي:
 .١مأسسة الشراكة في العمل بين كافة الجھات ذات العالقة بالتمكين االقتصادي الخاص بالمرأة في البالد العربية.
 .٢ايجاد خطاب عربي مشترك لمفھوم التمكين االقتصادي للمرأة والتمييز بين ھذا المفھوم ومفھوم المشاركة االقتصادية
للمرأة.
 .٣بذل المزيد من البرامج الھادفة الى رفع الوعي بأھمية التمكين االقتصادي للمرأة ولدمجة في في برامج وسياسات التنمية
.
 .٤مراجعة البنية التشريعية العربية من أجل إزالة جميع أشكال التمييز التشريعي ضد المرأة ،خاصة التشريعات المنظمة
للعمل لديھا ،لتوفير مزيد من الحماية للنساء العامالت ،وخاصة النساء الفقيرات والمھمشات اللواتي يقمن باعمال غير
مشمولة بحماية القانون.
 .٥دعوة الدول العربية الغير مصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بتشغيل النساء والمساواة في االجور وفي
شروط العمل وتوفير الحماية للنساء العامالت،الى المصادقة على ھذه االتفاقيات.
 .٦نشر ثقافة المساواة واحترام حقوق االنسان بين رجال القضاء ورجال السلطتين التنفيذية والتشريعية .
 .٧مناھضة العوائق الثقافية أمام توظيف النساء لقدراتھن في جميع مجاالت النشاط االقتصادي التي يخترنھا بحرية.
 .٨ضمان تمتع النساء بظروف العمل المناسبة التي تصون كرامتھن االنسانية ،وأن اقتضى االمر ان يكون ذلك مع بعض
التمييز االيجابي لحقوقھا في العمل لتمكينھا من عمل توازن بين أدوارھا األسرية وادورھا االنتاجية في العمل.
 .٩بذل المزيد من التدابير الالزمة لضمان مشاركة النساء في مواقع صنع القرار في مواقع صنع السياسات االقتصادية
العامة.
.١٠

بناء قدرات المرأة ومھاراتھا لتمكينھا من بدء العمل في أعمال مربحة.

.١١

إيجاد قاعدة بيانات للقوانين والممارسات السليمة التي تتعلق بالتمكين االقتصادي للمرأة في المنطقة العربية.

.١٢

العمل على تنفيذ االلتزامات العربية الخاصة بتمكين االقتصادي للمرأة ووضعھا موضع التنفيذ .

.١٣

توسيع نطاق التغطية وزيادة فاعلية انظمة الحماية االجتماعية في الدول العربية.

.١٤

المزيد من الدعم لحمالت التنظيم المجتمعي الھادفة الى صنع قيادات نسائية في السوق العمل قادر عن الدفاع عن

حقوق المرأة في العمل التي اقرتھا المعايير الدولية والعربية للعمل.
.١٥

التوسع في تطبيق انماط العمل الغير تقليدية بالتوسع بالعمل المرن) العمل الجزئي ،العمل من المنزل،ساعات

الدوام المرن(.
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